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Referat af ekstraordiner generalforsamling 25. maj 201,6
Tilstede:
Mogens Rostbjarg, Preben Herholdt Rasmussen, lluth S0rensen, Jesper Hermund, Hans Rasmussen, Lene
Jelstrup, Mitzi Reinau, John Hebo, Ruth Hansen, J@rgen Lokke og Malene Brandt.

L.

Valg af dirigent
John Hebo b6d velkommen til ekstraordinar generalforsamling, som var indkaldt p6 baggrund af
de forslag til vedtagtsandringer bestyrelsen fremlagde pd den ordinare generalforsamling.
Begge forslag blev behandlet af generalforsamlingen, men da der ikke var fremmodt 2/3 af
medlemsforeningerne til generalforsamliingen, skulle forslagene vedtages pi en ekstraordiner
generalforsamling, for de kunne trede i kraft.
Som dirigent foreslog John Hebo pd vegnre af bestyrelsen Jorgen Lokke. Jtrgen Lokke blev valgt
med applaus.

Dirigenten indledte med at konstatere, at den ekstraordinare generalforsamling var lovligt
indkaldt. Derefter konstaterede dirigenten efter en optelling, at der var 7 stemmeberr-.ttigede
medlemmer til stede.

2.

Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Malene Brandt, sorn blev valgt med applaus.

3.

Behandling af forslag til vedtegtsendringer:

.
.

53, stk. 5 St@ttemedlemsskab
$ 5 Bestyrelsen

Dirigenten gennemgik forslagene et ad gangen. Der var enkelte opklarede sporgsmdl, hvorefter
dirigenten satte forslagene til afstemning. Begge forslag til vedtagtsendringer blev enstemmigt
vedtaget.

4.

Fastsattelse af kontingent for foreningelr og stdttemedlemsskab
Bestyrelsen foresl6r:
o Foreningsmedlemsskab: 200 kr. 6rligt (uandret ift. tidligere)
. Stottemedlemsskab - enkeltpers;oner: 1OO kr. 6rligt (minimumsbel6b)
. St@ttemedlemsskab - virksomheder: 1000 kr. 6rligt (minimumsbelpb)
Dirigenten gennemgik bestyrelsens oplerg til kontingentsatser.
Mogens ROstbjerg spurgte til, om der ikke var tale om minimumssatser for indbetaling af
stottekontingent. Det blev bekreftet, at det var tilfaldet.
Lene Jelstrup spurgte

til anvendelsen af midlerne fra stpttemedlemsskab. John Hebo svarede, at

kontingenter fra stpttemedlemsskaber er frie midler, som bestyrelsen og centret kan disponere
til selvvalgte formdl fx ogs6 til at dekke en del af det underskud, som der umiddelbart er i
budgettet for 20L6.
Da der ikke var flere sp6rgsmil spurgte dirigenten, om forsamlingen kunne godkende

bestyrelsens oplag. Dette blev enstemmigt godkendt.

5.

Eventuelt
Malene Brandt fortalte, der blev arbejdet p6 en brochure om st6ttemedlemsskab, som vi kan
uddele til interesserede. Der bliver ogsd nnulighed for at betale via Mobilepay.
Dirigenten spurgte, om der var flere bemarkninger til punktet. Det var der ikke, hvorfor
dirigenten erklerede, at den ekstraordinere generalforsamling var ved vejs ende og takkede for
tilliden som dirigent og gav ordet til John Hebo for afsluttende bemerkninger.
John Hebo takkede for deltagelsen i den ekstraordinere generalforsamling og dirigenten for lede
forsamlingen fint og underholdende igennem dagsorden.

Godkendt af dirigenten.
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