REFERAT GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. september 2020 kl.19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Christopher
2. Valg af referent
Troels
3. Valg af stemmetæller
Tina Maria og Finn Lerkenfeld
4. Formanden aflægger årsberetning
Lille nedgang af antallet af medlemmer. 150 medlemmer ved udgangen af 2019 grundet
primært en stigning i medlemskontingent på 100%.
Priserne blev opjusteret med 15% i starten af 2019.
Maria Bojsen aftrådte sin stilling i Maj 2019 og Benny og Troels blev nyt lederteam med flad
struktur, men med Benny som økonomiansvarlig.
Spæde tiltag blev taget i forhold til at skitsere et udviklingsprojekt.
5. Christopher Lund forelægger det reviderede årsregnskab for 2019 og budget for 2020
Regnskabet ser rigtig fornuftigt ud og årsregnskabet godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag
7. Opstilling og præsentation af kandidater til valg.

Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Henrik Miklos Andersen
Nynne Livbjerg
Veo Friis Jespersen
Charlotte Bergmann Johansen
Anders Bonnesen
Tina Maria Nielsen

på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Maria Koshenkova
Mari Keto
Finn Lerkenfeld

på valg
på valg
på valg

Henrik Miklos Andersen og Veo Friis Jespersen ønsker at genopstille. Finn Lerkenfeld
ønsker ikke at genopstille genopstille som suppleant. Mari Keto ønsker at genopstille som
suppleant og Maria Koshenkova ønsker at genopstille, men denne gang som suppleant.
Henrik Smith ønsker at opstille til bestyrelsen.
Det hele går op og alle er valgt.
8. Valg af revisor
Vores faste revisor SMJ revision er blevet opkøbt af Beierholm. Beierholm bliver valgt til
revisor.
9. Eventuelt
Tina Maria ønsker at fortælle nye medlemmer mere om at vi er en forening, og måske byde
nye medlemmer velkommen i et fælles nyhedsbrev nyhedsbrev.
Skal man gøre mere ud af den årlige generalforsamling og skabe noget indhold og samle
foreningen og tænke fremad. evt. starte dagen tidligere med indhold.

