Referat:
Tilstede: Sanne Lemann, Annette Lemann, Vinni Jensen, Caja Jensen, Kevin Adeya og Lars
Konradsen
1) Valg af dirigent: Vinni. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2) Valg af referent: Annette.
3) Bestyrelsens beretning:
Arrangementer og aktiviteter i løbet af 2016:
Nytårskur. 4 Bestyrelsesmøder, Generalforsamling, frivillig-møde
Fundrasing event i Trekroner ”Kærlighed og Kenya”. Endnu engang lidt hektisk, og blev
ændret i sidste øjeblik, pga. manglende billet-salg.
FrivilligBørs Sorø. Vi lavede nogle få gode aftaler, og nogle er desværre ikke blevet til så
meget.
Couleur Café i Nørrebrohallen.
Sommerfest i Stenmagle – vi stod med en bar og fik et lille overskud på ca 3000kr.
Markeder i Præstø, Stenlille, Trekroner, Dianalund, RUC
Foredrag på Kongsgaarden, og hos Sct. Georgs Gilderne. Den sidste gav et rigtig godt
overskud.

Andet:
Medlems- og frivillighygge blev ikke til så meget, da meget få kunne deltage.
Vi skulle have oprettet en bank-konto, hvilket viste sig mere besværligt end først antaget
– det arbejder vi nu på igen.
Der var lidt problemer med forsendelser fra Kenya, og vi modtog desværre ikke figurer
hele 2016.

4) Bilags kontrolleret regnskab er godkendt. Nyt regnskabssystem. Caja undersøger
fremadrettet om det er de rigtige momsregler vi benytter.
5) Indkomne forslag: Fra Sanne: forslag om samarbejde med Campus Innovation, mod et fast
årligt kontingent på 300 kr for 2017 med forventet stigning i til normal pris fra 2018.
forslaget blev godkendt. Vedhæftet forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger, selskaber. A)
120.- for enkelt personer. Pensionister og studerende til halv pris.
Ved arrangementer kan prisen varierer som fastsættes af bestyrelsen på forhånd.
600.7) Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleanter
På genvalg: Sanne Lemann (formand), Caja Larsen (ny kasserer)
Udgår af bestyrelsen: Lars Konradsen, Steen Larsen, Vinodh
Kevin John Adeya blev valgt til bestyrelsen.
Vinni Jensen blev valgt som suppleant
Frivillige udenfor bestyrelsen: Vinodh Kumar, Sandra Jensen, Annette Lemann, Nick
Papageorge
8) valg af bilagskontrolant: Vinni Jensen genvælges.
9) Eventuelt:
Dato for næste bestyrelsesmøde: Sanne og Caja finder en dato som Kevin kan evt. den 14/6 kl
19
Salg af bøger hurtigst muligt. Cajas oplæg lægges ud til os andre via facebook, Sanne laver
noget vi kan dele. Alle sælger.
Bank konto: Sanne får oprettet en konto i Merkur bank hvor Sanne og Caja er
tegningsberettiget. Vi opretter een nem konto i Merkur bank. Sanne laver MobilePay til
foreningen på en brugt tlf.

