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ReMida
Erik Menveds Plads 2
8900 Randers C

Referat fra generalforsamling
Onsdag den 8. maj 2019 kl 18.00.

1.Valg af dirigent.
MIE BLEV VALGT.
2. Formandens beretning ved Rita Willum
BERETNING GODTAGET- Se bilag nedenfor.
3. Regnskabsaflæggelse og budget ved Linda Hessellund
GODKENDT
4. Behandling af indkomne forslag.
INGEN INDKOMNE FORSLAG.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020 –
VI VEDTOG, AT DER SKAL VÆRE EN STIGNING PÅ 100KR
FOR SMÅ, OG 200KR FOR STORE INSTITUTIONER. GÆLDENDE FRA 2020.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I bestyrelsen er:
Rita Willum, Formand – ønsker genvalg - GENVALGT
Linda Hessellund, Kasserer – ønsker genvalg - GENVALGT
Tilde Fogh Vindelev
Mia Dyring Olesen
Aksel Hessellund
9. Valg af suppleanter –
Birthe Bang Larsen og Jytte Ammitzbøl - BLEV VALGT IGEN.
8. Valg af revisor
Karin Gustavsen blev genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant
OVE AMMITZBØL BLEV VALGT TILREVISORSUPPLEAT.
10. evt. –
Intet.
/REFERENT
Rita Willum

Bilag
Formandens beretning 2018.
Tak til bestyrelsen og tak til de frivillige for godt samarbejde. Et samarbejde der bygger på
kreativitet og godt humør.
Alle påtager sig sin del af det fælles arbejde - og her er en vifte af forskellige kompetencer.
I 2018 begyndte vi et samarbejde med byens Kulturinstitutioner og Randers kommune. Emnet var
“Randers en by i galaksen”.
Vi deltog i Kulturhusdagen. I “Gråsalen” opstillede vi yurten og det var en kæmpe succes.
Det var også året hvor vi afholdte fødselsdage, og dem kommer der flere af i 2019.
Årets tema blev “ ReMida på menuen”. Vi var inspireret af ReMida Hedensted og derigennem fik
vi kendskab til kunstner Karen Ozmec. Karen havde workshop med de lærer og pædagoger der
var tovholder i projektet. Vi havde igen en dejlig uge på Kulturhuset hvor mange børn
eksperimenterede gennem legen.
I år arbejdede vi med Vestervangsskolen og Munkholmskolen. Både lærer og elever var meget
optaget af at arbejde med ReMida materialerne.
Kulturuge i Mariagerfjord. Linda havde workshop i Hadsund og Hobro. Denne gang på biblioteket.
Noget omkring rytmeinstrumenter og sang. Det var også en succes. Mia og Rita som hjælpere.
Så var Birthe, Karin, Mia og Rita på studietur til Reggio Emilia. Vi blev så inspireret, at vi straks gik
I gang med planlægning om at ændre farverne på væggene her på ReMida. Og det ser flot ud. Vi
mangler lidt maling hist og pist, og vi skal have indrettet vores eksperimentarium.
Vi har jo ledt efter andre lokaler til ReMida. Vi har ikke kunnet finde lokaler der er lige så egnede
som dem vi er i, og da vi fik mulighed for at få ekstra kvadratmeter her, ja, så bliver vi her.
I Børnekulturugen havde vi workshop her på ReMida og i Tånum, Ålum, Øster Tørslev og i
Gassum. Det var en god oplevelse at være i oplandsbyerne, men 4 dage i træk.... skal nok deles
lidt om det i 2019

