Generalforsamling d. 27. Maj 2014
1. Valg af dirigent.
Linda valgt til dirigent og referent.
Generalforsamlingen er lovligt indkald.
2. Formandsberetning.
Tak til alle de frivillige.
Det har været et år, hvor alle har været aktive.
Vanen tro har vi deltaget i børnekulturugen. Det var vel besøgt.
Rita har besøgt flere biblioteker med cupcake.
Vi er blevet mere kendte, hvilket mærkes på efterspørgslen på at vi deltager i dette og hint.
Der var deltagelse af eMida til kulturhusdagen, Flowerpower var tema i forbindelse med Anne sofie Meldgaards
udstilling.
ReMida ugen har igen været et godt projekt. det var et stort arbejde, men der er meget der skal bruges igen næste
år.
Næste år bliver ugen fra bededag 1. maj frem til mandag d. 11. Maj.
D. 2 juni kl. 12‐16 skal Mia og Rita ind til Bazardag på kulturhuset. Det handler læringsrum.
ReMida i Italien vil fremover have penge for at hedde ReMida. Det har det Danske Reggio Emilia netværk sagt nej til.
Det betyder at vi ikke længere er medlem af det internationale netværk. Derfor bliver vi nu nødt til at have et nyt
eget logo.
ReMida Odense har afholdt Reggio Emilia uddannelse, hvor Rita har undervist.
Hedensted har fået et center.
12. Juni skal vi alle fortjent en tur med i Jyttes sommerhus til en spændende og kreativ dag.
Vi har der udover vist ansigt ved forskellige arrangementer i kommunen.
3. regnskabsaflæggelse.
Linda fremlægger regnskabet.
Tunge poster i budgettet er materialer og arrangementer. Derudover kan også nævnes transportposten.
Der har samlet været et overskud på 34.129,49 kr.
Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Fastlæggelses af kontingent
Kontingentet for 2015 er fastsat til samme pris som i 2014.
I forbindelse med kontingent fastsættelsen var der enighed om, at man være medlem for at deltage i Remida ugen,
og får at få udleveret materialer.
6 og 7. Valg til bestyrelsen.
Valgt blev Tilde, Birthe og Jytte.

