
Referat

Generalforsamling
Den 6/4 2019 kl. 14-16

Tilstede:

Bestyrelsen: Sanne Lemann (formand), Kevin Adeya, Caja Larsen (Kasserer),

Medlemmer: Annette Lemann, Annie Poulsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Annette

2. Valg af referent
Sanne

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Se vedhæftede præsentation

4. Halvårs-beretning fra Lifters Rangers i Kenya
Se vedhæftede bilag
- Vi foreslår dem fremover at samarbejde med Rotaract Club om at lave en mere

fyldestgørende rapporter ca. Hver 4. måned.

5. Det bilagskontrollerede regnskab forelægges til godkendelse
Caja gennemgår regnskabet.
Godkendes.

6. Kahoot.it
Caja vandt!

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Forslag fra Sanne:
1 - Nye medlemmer kan blive meldt ind i bestyrelsen løbende henover året, hvis behovet for flere
medlemmer er der.
Enstemmigt vedtages.

2 - Der afsættes lidt penge, ca. 500kr til en julemiddag/julegaver til projektet i Kenya, samt
yderligere i alt 500kr til ‘bonus’ til en eller flere person fra projektet i Kenya, f.eks. Den daglige
leder, eller en studerende som har vist ekstra engagement i løbet af året. Denne uddeles ved årets
generalforsamling i samarbejde med teamet i Kenya.
- Julemiddagen lægges der ikke penge tilside til, men fundraises specifikt til år for år.
- Der reserveres 500kr om året til ‘gulerødder’. Disse fordeles ca. Således: 100kr hver 4. måned, til den
studerende der har rykket sig mest. + 200kr om året til f.eks En leder eller frivillig som anerkendelse.
Dette afhænger dog af rapportering fra Kenya.

8. Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger, selskaber



a) 120kr b) 600kr

9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er)
På valg:
Sanne - genvælges (formand)
Malene - vælges (Kasserer)
Annette - Vælges
Vinni - genvælges (suppleant)

Shiru Madsen - kontaktes ang. bestyrelsespost
Caja - genopstiller ikke, men bliver aktiv frivillig.
Kevin - genopstiller ikke, men bliver aktiv frivillig.
Nick Papageorge - frivillig i kbh området.

10. Valg af Bilagskontrollant.
Vinni Jensen - genvælges

11. Eventuelt
- Regnskabs-Overdragelsesmøde - Malene får regnskab + koder fra Caja (via Annette) og

kan selv tilgå online. Hvis der er spørgsmål kan en tlf. Samtale klare dette.
- Couleur Cafe 25/5, hvem vil med? Nick, Sanne, Vinodh
- Hvad gør vi specifikt hver især, for at få flere med? (bestyrelsen, frivillige eller
medlemmer) - Sanne kontakter Jambo Schule med et opslag til deres tidligere

medlemmer. Kevin får flyers til uddeling.
- Annette fremviser den nye version af en brochurer. - forslag: Foreningens formål +

vores kunst er unik rykkes længere frem og de sidste par sider til “rekrutering” bliv medlem
osv.

- Næste møde er: torsdag 2/5 hos Vinni i Stenmagle kl . 18-20.


