Referat af generalforsamling for Frivillignet Lejre Flygtningevenner 31.03.2016
Anja F, Shero, Lennart, Karin, Bodil, Søren, Conny, Hanne, Søren, Ruth, Marie, Anja B

1. Valg af referent og dirigent



Referent: Anja B
Dirigent: Marie

2. Generalforsamlingen er indkaldt i passende tid.
3. Formandens beretning blev godkendt.
4. Det reviderede regnskab godkendt.
5. Budgettet – er godkendt og det vil være godt, hvis vi får søgt nogle flere penge, da der er kommet
langt flere mennesker det sidste år, og cafeerne derfor er blevet noget dyrere.
6. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om at denne udvides med 2 personer, så der kommer et
bredere grundlag at træffe beslutninger på. 11 stemte for - forslaget er godkendt. Paragraf 4
ændres, så den er i overensstemmelse med ovenstående vedtægtsændring.
Forslaget:
1. I henhold til vedtægternes § 8, stk. 1, (Vedtægtsændringer) og under henvisning til vedtægternes § 5, stk.
1 (Bestyrelse) stilles der forslag om udvidelse af bestyrelsen med to medlemmer fra 5 til 7.
Begrundelse: Der ønskes et bredere parlamentarisk beslutningsgrundlag
2. I henhold til vedtægternes § 4, stk. 4 (Generalforsamling) og under henvisning til forslag om
udvidelse af bestyrelsen med to medlemmer ændres § 4, stk. 4:
”Formanden og kassereren vælges for et år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år ad gangen. I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er de øvrige 3
bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 2 år og
dennes suppleant vælges for 1 år ad gangen”

7. Lennart er genvalgt som formand.
8. Anja B genvalgt som kasser
9. Anja F og Conny er på valg og genvælges.
10. Norman og Marie vælges som de nye medlemmer.
11. Søren og Shero er valgt som suppleanter.

12. Merete er genvalgt som revisor og Karin er revisorsuppleant.
13. evt.
a. diverse dokumenter (herunder vedtægter og referater af bestyrelsesmøder) og
meddelelser lægges både på Facebook og Hjemmesiden.
b. Vi skal finde ud af hvordan vi skaffer flere penge. Det kunne være Spar Nord, Lions klub
eller Nordea, som vi tidligere har fået.
c. Vi skal overveje hvordan vi får formidlet tilbud om sportsklubber og mulighed for at få
sponsoreret kontingent og udstyr. Karin undersøger spejder, Shero- fodbold, Anja Fgymnastikforening, Marie - Taekwondo og rollespil – de inviteres til at komme til et
cafemøde i maj og juni.

-

