Referat af ordinær generalforsamling, den 19. april 2018. Kl. 18:00.
(Sted: Pilegården, Brønshøj, Salen)
1.

Valg af dirigent.

Torben blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.

2.

Præsidentens beretning.

Præsidentens beretning: Vi har haft mindst ét møde pr. måned og overholdt ”normen”. Hertil i
samarbejde med Pegani indfanget ”fire magiske fugle”. Møderne har været en god blanding af
oplæg/seminar/øvelse med egne kræfter og udefrakommende tryllekunstnere.
Aftalerne med Bakken om Pjerrots Børnetryllepris og Tribinis Tryllepris fungerer og gentages.
Skovridderkroens konkurrence og close-up var et godt forløb. God underholdning og god
træning. Et lignende sted søges, så vi kan gentage modellen i næste sæson.
Biblioteket: Næsten alle bøger er registreret. Der mangler tidsskrifter og pamfletter. Stefan har
opstillet udstyr så bøgerne kan fotograferes, men hvordan vi udnytter fotografierne sammen
med vores registrering og gør det tilgængeligt for alle – det har vi ikke fundet ud af endnu. Så vi
laver ikke et fotoregister, før vi har en sikker plan for udnyttelsen. Generalforsamlingen
accepterede beretningen.

3.

Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf.

Regnskab: Fra 2014-15-16 har der ikke været balance i regnskabet, det er der nu. Lidt flere
kontingentpenge ind i denne sæson. Betalingspåmindelser kommer ud på mail. Ca. 130
medlemmer. Regnskabet blev godkendt.
Budget: Generelt bruges pengene på magiske oplevelser for medlemmerne. De kommende
arrangementer: 25. apr. Think Ngyuen, 1. maj Woody Aragon, begge med Pegani, 75 kr. for
medlemmer.
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11. aug. DM i børnetryl og close-up/stand-up. Formentlig udgiftsneutralt idet MCD modtager
et mindre beløb fra Egedalcentret (Erik Bo Bruhn er dog forhindret denne dag – og der er brug
for hjælpere).
25. aug. Pjerrots Børnetryllepris og Tribinis Tryllepris – et godt arrangement, der hviler i sig
selv. I støbeskeen til kommende aktiviteter Mikkel Karlsen, Niels Krøjgaard og Paul Richards.
Der afsættes 30-35.000 kr. til tryl i næste sæson.
Fra salen kom et ønske om regulære præmier til DM og ikke kun et ark A4. Præsidenten
svarede, at i år bliver der regulære præmier og ens for børnetryl og close-up/stand-up.
Regnskab og budget blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om to vedtægtsændringer. Den ene ændring er at fjerne ordet:
”postboks” i §14, da vi ikke længere har en postboks. Ændring godkendt.
Den anden ændring handler om at bibliotekets dubletter skal kunne afsættes, og i tilfælde af
Magisk Cirkels opløsning skal materialet kunne afhændes til andre trylleklubber og her
behandles på vores vedtægters betingelser. Ændringerne ses i sidste del af § 15, der nu ser
således ud:
•

5.

……..Bibliotekets materialer kan generelt ikke gøres til genstand for salg, pantsætning
eller udlæg. Imidlertid kan dubletter af bøger, blade og effekter afhændes til fordel for
bibliotekets drift. Der føres selvstændigt regnskab med salg fra biblioteket. I tilfælde af
foreningens opløsning begunstiges biblioteket Det Kongelige Bibliotek eller en anden
trylleklub med biblioteksdrift og her behandles på vores vedtægters betingelser. Skulle
de mulige begunstigede ikke ønske at modtage biblioteket, kan bestyrelsen afhænde
indholdet af biblioteket ved offentlig auktion og/eller direkte salg. Provenuet herfra
tilfalder foreningen og fordeles i henhold til § 18. Forslaget blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 800 kr., hvilket blev vedtaget.
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6.

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

Præsidenten Erik Bo Bruhn var på valg og blev genvalgt.
Andreas Brunsborg Larsen var på valg og blev genvalgt.
Holger Hagelberg var på valg og blev genvalgt

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Brian Christensen og Jenny Abelgren blev valgt
Valg af 2 (to) revisorer: Robert Mark og Michael Larsen genvalgt.

7.

Eventuelt

Mødet drøftede børneattester. MCD tilbyder alle, der ønsker en børneattest at indhente en
sådan for dem jf. de gældende procedurer. Mødet gave udtryk for, at brug af MCD’s logo på en
hjemmeside burde være betinget af, at pågældende havde en børneattest. Det betyder, at § 9
Annoncering skal have følgende tekst ved næste formelle vedtægtsændring:
”Medlemmer har ret til i trykte såvel som elektroniske medier at angive deres medlemskab af
MCD. Brug af MCD’s logo er betinget af, at det pågældende medlem har accepteret at Magisk
Cirkel Danmark indhenter en børneattest”.
Bestyrelsen vil allerede i denne sæson administrere efter det løfte, der blev givet under
eventuelt. For gøre proceduren nem vil bestyrelsen prøve at etablere en indgang til attesten på
MCD’s hjemmeside.
I debatten blev endvidere understreget, at det ikke kunne være en betingelse for en ikkebørnetryller at have omhandlede attest for at være medlem.

Refrent: Nicolaj L. Christensen & Erik Bo Bruhn
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