Foreningen San Cataldos Venner
Generalforsamling 23. Maj 2017
Charlottenborg, kl. 19.30
Foreningens formand, Birgitte Krejsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Aftenen indledtes med fællessang under kyndig ledelse af Kaja og Niels Pihl af Heman D. Koppels partitur
Morgensang skrevet på og til San Cataldo.
Herefter afvikledes generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
Advokat Peter Schønning blev valgt til dirigent, og Peter Schønning kunne konstatere, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning for året 2016
Formandens skriftlige beretning blev suppleret med meddelelsen om at San Cataldo er blevet velsignet
af den nye præst, Pierino. Annette havde tilfældigvis mødt Pierino den dag, det er San Cataldo's
helgendag, hvilket blev fejret i præstens hjemby, hvor San Cataldo er deres skytshelgen, og præsten
havde tilbudt at velsigne San Cataldo. Vi fik velsignet huset (med en ekstra bøn til San Cataldo) og et
stænk af det nye vievand blev det også til.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016
Formanden gennemgik regnskabet.
Bestyrelsen har i 2016 foretaget en grundig gennemgang af foreningens driftsudgifter. Det har betydet,
at der er skåret kraftigt ned på udgifter til IT-support og sekretærbistand, der fremover afholdes af
Institutionen San Cataldo. Også udgifter til gebyrer er bragt ned. Samtidig har det været nødvendigt at
tilføre klosteret ekstra midler til nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
Foreningen har således støttet Institutionen San Cataldo med ialt 406.665 kr. i 2016.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Valg af bestyrelse.
I henhold til foreningens vedtægter § 3, afgår halvdelen af bestyrelsen hvert år. I år afgår Anne Kjølbye
Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard, Annette K. Olesen, Pernille Rosendahl og Pia Deleuran.
Anne Kjølbye Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard og Pernille Rosendahl modtog genvalg. Endvidere blev
Sanne Udsen valgt til bestyrelsen.
5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag om kontingentforhøjelse: 350 kr. for enkeltmedlemsskab, 500 kr. for
parmedlemsskab og 3500 kr. for livsvarigt medlemskab. Formanden motiverede forslaget med at
driften af San Cataldo hviler på midler fra San Cataldo Venneforening og vennernes gæsteophold, og
2016 havde vist et behov for at kunne tilføre Institutionen yderligere midler til driften.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af revisor.
Niels Waage blev genvalgt som revisor
7. Evt.
Der var intet under eventuelt.
Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen på bedste vis.
Instruktør Lise Birk Pedersen fortalte om og viste klip fra dokumentarfilmen Al magt til folket?
Filmen vil bl-a. blive vist på DR2 i nær fremtid.
Dernæst bød aftenen på et forrygende musikalsk foredrag ved Uffe Savery i spidsen for otte musikere fra
Copenhagen Phil.
Aftenen afrundedes med en udskænkning i Charlottenborgs gård, men forinden ledte Kaja og Niels Piehl
forsamlingen gennem fællessangen af Herman D. Koppels partitur Aftensang til San Cataldo.

