Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen blev afholdt d. 31. Oktober 2020 kl. 14
Generalforsamlingen blev varslet d. 11 oktober ved udgivelsen af årsskriftet

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Jonathan Troense
Stemmetællere: Ida Hvid Møller
Referent: Elsebet Kjems Gregersen

2. Formandens beretning
Hjalte Lund, som har været bestyrelsens formand det forgangne
bestyrelsesår fremlagde sin beretning. Beretningens fokus var alt det der var
planlagt men ikke kunne afholdes, ændringer i format for GEW og
forbedringer af A weekend.
Formandens fulde beretning er trykt i årsskriftet og kan læses der.
Beretning godkendes

3. Aflæggelse af regnskab
Jens Madsen aflægger regnskabet i stedet for kasserer Malte Gejr.
Revisorerne Mads Lau og Jeppe Christoffersen godkender ikke regnskabet på
generalforsamlingen, men dog fremlæggelsen heraf.

4. Fastsættelse af kontingent
Det foreslås af bestyrelsen, at kontingentet fastsættes til 25 kr. frem for de 75
kr.
På motivationen at kontingentets formål med at kunne sikre en egenkapital så
at foreningen kan køre rundt et foreningsår uden indtægter. Dette er
foreningen egenkapital høj nok til ved en lavere kontingentsats.
Kontingentet fastsættes til 25 kr.

5. Fremlæggelse af revideret budget for
indeværende år.
Jens Madsen fremlægger det reviderede budget, dette skal ikke godkendes
på generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen af de indkomne forslag var gyldige. Dermed ingen indkomne forslag til
behandling.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Malte Gejr (kasserer) og Nikolaj Dahl Kehlet (menig bestyrelsesmedlem)
udtræder af bestyrelsen.
Der er dermed 2 ledige pladser af 2 år i bestyrelsen
Kasserer af 2 år:
Jens Madsen årgang 22 opstiller som kasserer
Valgt
Menigt medlem af 2 år:
Stella Godskesen årgang 22 opstiller
Valgt

8. Valg af suppleanter
De to suppleanter for det forgangne bestyrelsesår genopstiller begge:
Hjalte Peder Marcussen årgang 21
Rasmus Flarup årgang 21
Valgt

9. Valg af to revisorer
De to revisorer for det forgangne bestyrelsesår genopstiller begge:
Mads Lau Meldgaard årgang 15
Jeppe Christoffersen årgang 15.
Valgt

10. Evt.
Under eventuelt blev der stillet spørgsmål ved hvorledes bestyrelsen har planer om
at genopbygge medlemskartoteket.
Til dette svarede bestyrelsen at medlemmer fortsat primært vil tiltrækkes og
fastholdes gennem bestyrelsens etablerede fysiske begivenheder.
Hertil havde dirigent Jonathan Troense en tilføjelse om at der tidligere er udarbejdet
en gdpr plan af en tidligere bestyrelse, som bestyrelsen bør benytte ved
udarbejdningen af nyt medlemskartotek for at sikre dets lovlighed
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