Aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær
Middelfart, den 09-09-2020

Referat
Generalforsamling tirsdag d. 25. februar 2014.

1

Valg af dirigent.

Valgt blev Carsten Machon.

2

Valg af referent.

Valgt blev Alis Petersen

Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Eigil Knudsen, Benno Nielsen
og Hans Aage Andersen.

Godkendelse af dato for
indkaldelse og dagsorden.

Dato for indkaldelse og dagsorden
godkendt.

3

4

Bestyrelsens beretning.

5

Keld Petersen aflagde bestyrelsen
beretning for det forløbne år. Året er brugt
til at få overblik over foreningens økonomi,
og til at se i hvilken størrelse tilskud til
aktiviteterne skal ligge. Bestyrelsen gav
udtryk for, at det nu er med noget større
sikkerhed der gives tilskud, men stadig
under hensyn til eventuelle uforudsete
udgifter, specielt set i lyset af, at afdelingsmødet besluttede, at mindre udskiftninger
m.v. i forhold til funktionsgrupperne skal
dækkes af aktivitetsforeningen. Dog kun
indenfor en ramme af op til 1000 kr
Bestyrelsen sluttede sin beretning med at
rose de mange arrangører af det førløbne
års arrangement, og med det håb om stor
opbakning til det kommende års
aktiviteter.
Godkendt.
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Fremlæggelse af regnskab

Niels Petersen gennemgik årsregnskabet,
der udviste indtægter på 106.962,58 kr.
og udgifter på 115.736,67 kr. hvilket giver
et under skud på 8.774,09 kr.
Underskuddet dækkes af foreningens
egenkapital, således at denne pr. 31-122013 udgør 35.569,36 kr. Godkendt.

Bestyrelsen stiller forslag til
forretningsordenens § 6:
Efter ”forhåndsgodkendelse af” indsættes
”For eventuelt inviterede deltagere
betales den fuld kuvertpris”
Foreningens midler må ultimo
regnskabsåret ikke være under 20.000 kr.
Godkendt / vedtaget.
7

Indkomne forslag.

I sin helhed lyder § 6 herefter således:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kasseren og et medlem af bestyrelsen
kan sammen give tilsagn om tilskud op til
5.000 kr. Gives eller bruges større beløb,
skal det godkendes af hele
foreningsbestyrelsen. Der kan alene gives
tilskud til arrangementer og fester, der er
indhentet forhåndsgodkendelse af.
For eventuelt inviterede deltagere betales
den fulde kuvertpris.
Foreningens midler må ultimo
regnskabsåret ikke være under 20.000 kr.
Det påhviler kassereren at indkassere
indtægter og betale de af bestyrelsen
godkendte udgifter. Kasseren registrerer
indtægter og udgifter.
Før den ordinære generalforsamling, skal
revisorerne have revideret regnskab efter
regnskabsårets afslutning.
Revision finder sted mindst en gang årligt.

2 bestyrelsesmedlemmer.
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Genvalgt blev Edith Vildfang og Kirsten
Knudsen.
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Valg.

2 suppleanter
Genvalgt blev Liselotte Helgesen og
nyvalgt blev Hans Aage Sonne Andersen
2 revisorsuppleanter
Genvalgt blev Torkild Rask og Evin
Eggert.
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Indput fra grupperne

Eventuelt.

Aktivitetskalenderen blev ofentliggjort og
gennemgået. Det blev drøftet, om alle de
sædvanlige fester skal fortsætte i år, når
der også er arrangeret fællesspisning
hver måned.
Dette blev der ikke taget endelig
beslutning om, men det blev besluttet, at
der sættes opslag op i fælleshuset, hvor
de beboere, der har lyst/kræfter til at
være arrangører kan skrive sig på. Det vil
derved blive tydeligt, om der er aktiviteter,
der ikke skal gennemføres i år.

Intet til behandling.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

11-3-2014
Kirsten K.

