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REFERAT 
MCD’s ORDINÆRE GENRALFORSAMLING 

2016 
13. APRIL KL. 18:00 – 19:15, PILEGÅRDEN, BRØNSHØJ 

 

1. Valg af dirigent. 

Jens Bjørn valgt til dirigent. 

 

2. Præsidentens beretning.  

Først en gennemgang af kalenderens aktiviteter. Særligt blev fremhævet en 
række gode Pegani-MCD-arrangementer og gode selvstændige møder. Der 
havde været berettiget, negativ feedback fra deltagere i DM i børnetrylleri 
2015, hvilket bliver rettet fremover. Præsidenten konstaterede et fald i 
medlemstal. Endvidere problemer med opbevaring og administration af 
bibliotek. Bestyrelsen ser på muligheder for  scanning og online adgang. 
Vedrørende den kommende sæson blev udtalt, at  samarbejdet med Pegani 
fortsættes. At bestyrelsen vil prøve at genoplive ”London Pub”-koncept, dog 
nyt sted, fx PH Cafeen? At man ikke skal glemme muligheden for mindre 
interessegrupper i MCD regi. At MCD fortsat støtter Pjerrots fødselsdag.  

 

3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf. 

Regnskabet blev forelagt af kassereren – og blev godkendt. Fald i antal 
medlemmer og dermed en mindre kontingentindtægt, hvilket betyder en 
reduktion af udgifter til  seminarer og medlemsmøder. Til sæson 2016/17 
påregnes brugt 25.000 til seminarer. Herudover kan medlemmerne forvente 
det traditionelle tilskud til En Magisk Aften.  
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4. Indkomne forslag.  

Bestyrelsen havde foreslået to vedtægtsændringer (A og B) i § 10, så ordlyden i fremtiden bliver:  

 

A) Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 (syv) medlemmer: præsident, kasserer og 3 - 5 (tre - 
fem) menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens er kontingentfri. I lige år vælges præsident og 2 
(to) bestyrelsesmedlemmer (som minimum et bestyrelsesmedlem) og i ulige år vælges kasserer og 3 
(tre) bestyrelsesmedlemmer (som minimum to bestyrelsesmedlemmer). 

 

B) Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og har 
været medlem af MCD i mindst 1 (et) år. Medlemmer, der forud for Generalforsamlingen skriftligt 
til bestyrelsen (brev/mail) har tilkendegivet, at de vil opstille /genvælges, er valgbare på lige fod 
med medlemmerne, der er til stede på Generalforsamlingen. 

Begge forslag blev vedtaget. 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for ordinære og passive medlemme. For associerede 
medlemmer foreslås kontingentet sat op til kr. 400,-. Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Valg af præsident og 2 (to) bestyrelsesmedlemmer (lige år).  

- Præsidenten Erik Bo Bruhn var på valg – og blev genvalgt.  

- Vedrørende valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

  Holger Hagelberg var på valg - og blev genvalgt.  
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Jan Dvoracek var på valg og ønskede ikke genvalg. 

 Andreas B. Larsen opstillede (bst. forslag) - og blev valgt. 

   

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Mikkel Frøland og Peter Rasmussen blev valgt. 

    Valg af 2 (to) revisorer: Nyvalg Robert Mark, genvalg Michael Larsen. 

 

7. Eventuelt. 

Bestyrelsen har forhandlet med Tivoli om MCD deltagelse i Halloween. Tivolis opfattelse af 
gratisydelser lå et stykke fra MCD forventninger. Måske forhandlinger igen vedrørende 2017.  

Fra salen blev tilkendegivet, at det ville være acceptabelt at hæve kontingentet for at bevare 
kvaliteten. 

Bestyrelsen blev opfordret til at søge fonde om støtte. 

 
 (referent Nicolaj Langbo Christensen & Erik Bo Bruhn) 
  

 
   
  
 
 


