Referat fra generalforsamlingen i Polsk Forening i Sønderborg fra den
21. marts 2021
På grundt af korona restriktioner var generalforsamling i år 2021 i form – fjernmøde.
Det blev annonceret ifølge vedtægterne møde af bestyrelsen 3 uger før mødet. Alle foreningsmedlemmer blev bedt
om at sende forespørgsler af forslag til mødet via e-mail.
Sted: Dybbøl Bygade 51, Dybbøl. 6400
Ordstyrer: Rafal Zukowski
Stemmetæller: Hubert Dulacz
Referent: Viola Hansen
Antal deltagere på generalforsamlingen: 6
1.

Formandens beretning for året 2020
Vi havde følgende begivenheder i 2020:
Karneval Ball, den 1.februar 2020
Kvinders dag, den 8. marts 2020
Barnets Dag + Grill, den 20. juni 2020
Traditionel barnets ”Møde med Julemand”, den 6. december 2020 / Bestyrelsen besøgte familier med
børn og uddelte gaver i tråd med den polske tradition

2.

Regnskab og budget for Polsk Forening i Sønderborg (se bilag 1)
I slutning af året 2019 havde vi 2770 kr. på kontoen.
Opgjort den 21. marts 2021 har Polsk Forening et indestående på 7274,94 kr. Det er en god økonomi i starten
af året.
Antal medlemmer i foreningen 2020 var 62 personer deraf 28 børn under 25 år.

3.

4.
5.

Opsummering
Polsk Forening har det formål, at samle alle bosiddende polakker og have mere fokus på polsk nationale
begivenheder
Polsk forening er åbent for nye ideer og nye forslag til aktiviteter, arrangementer osv. er velkomne.
Indkomne forslag: Situationen i forbindelse med korona-omstrukturering kan ændre planerne for 2021
Kontingentbetaling for året 2021:
✓ Kontingentbetaling for 1 person – 150 DKK
✓ Kontingentbetaling for hele familien – 300 DKK
6 personer stemte for.

6.
7.

Valg af revisor for Polsk Forening: Elzbieta Lange vil gerne varetage denne funktion (mobil 28 30 23 47)
Seks personer fortsætter i bestyrelsen: Formand - Iwona Żukowska samt medlemmer: Rafał Żukowski,
Wiesław Winiarski, Paulina Sikora, Hubert Dulacz og Kasserer - Viola Hansen.

___________________
Referent: Viola Hansen
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