REFERAT GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 15. Juni 2021 kl.19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Christopher er valgt
2. Valg af referent
Troels
3. Valg af stemmetæller
Tina Maria og Nynne Livbjerg
4. Formanden aflægger årsberetning
Med udgangen af 2020 var der 151 medlemmer. VAK er kommet godt igennem Corona og
medarbejderne har tilrettelagt egen og medlemmernes tid. Resultatopgørelsen har faktisk
været lidt bedre end 2019. Der er blevet arbejdet aktivt med byggeprospektet.
Samlet set endnu et uforudsigeligt år for VAK, men på de væsentligste punkter kom vi
igennem uden alvorlige skrammer. Udviklingsprojektet bliver dog stadigt mere
påtrængende, med stadigt stigende medlemstal og følgerne af de yngre medlemmers
arbejdsform og projekttyper
Årsberetningen godkendes.
5. Christopher Lund forelægger det reviderede årsregnskab for 2020
Det ser yderst tilfredsstillende ud.
Måske vi skal kigge nærmere på vores GDPR politik
Det reviderede årsregnskab godkendes
6. Bestyrelsens forslag til det kommende års kontingent
Kontingentet fastholdes
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8. Opstilling og præsentation af kandidater til valg
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

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

ikke på valg
på valg
Ikke på valg
på valg
på valg
på valg
Ikke på valg
på valg
på valg

Nynne Livbjerg, Charlotte Bergmann Johansen, Anders Bonnesen, Tina Maria Nielsen og
Mari Keto genopstiller. Eva Steen Christensen ønsker at genopstille og Maria Koshenkova
genopstiller ikke. Dermed er der lighed mellem antal af pladser ledige og medlemmer der
ønsker at opstille. Den samlede generalforsamling beslutter at konstitueringen sker på
førstkommende bestyrelsesmøde.
9. Valg af revisor
Beierholm vælges som revisor igen
10. Eventuelt
Det foreslås at næste års generalforsamling skal arrangeres som et arrangement der samler
foreningen og dets nye medlemmer. Måske med et fagligt indhold.
Der er dejligt flot ryddet op. Bestyrelsen vil gerne sige medarbejderne tak for den gode
indsats.
/ Troels Flensted
15.06.2021

