Referat af generalforsamling 13/5 - 20/5 2020 i Halsnæs filosoferer…
Generalforsamlingen afholdtes pga. coronasituationen som distance-generalforsamling. Al
kommunikation foregik enten via e-mailadressen pia.k.brunse@gmail.com eller pr. fysisk post til
Pia Brunse, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk.
Alle medlemmer havde fået tilsendt generalforsamlingsmateriale i form af 2 mailudsendelser med
vedhæftede bilag.
1. mailudsendelse skete d. 22. april 2020 og havde følgende bilag:
• Dagsorden
• Nuværende vedtægter
• Beretning for 2019
• Budget, revideret 2020
• En kalender, som visuelt illustrerede forløbet for generalforsamlingsprocessen.
Mailteksten er vedhæftet dette referat som bilag 1.
2. mailudsendelse skete d. 12. maj 2020 og havde de samme bilag som 1. udsendelsen, idet der
ikke var indkommet bemærkninger eller indsigelser ell. lign. til bilagene i 1. udsendelse.
Mailteksten er vedhæftet dette referat som bilag 2

1. Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Pia Brunse og Steen Mogensen

Hertil var ingen indvendinger.

2. Valg af dirigent.
Jf. den særlige situation, hvor generalforsamlingen foregik pr. distance, var der ikke nogen dirigent
i traditionel forstand. Dialogen foregik pr. mail eller fysisk post, som angivet øverst i dagsordenen/
dette referat.

3. Valg af referent:
Bestyrelsen foreslår Pia Brunse

Hertil var ingen indvendinger

4. Bestyrelsens beretning v/ formanden
Beretningen var udsendt sammen med materialet i både 1. og 2. mailudsendelse
Afstemning 4: Godkendelse af beretningen: 17 stemmer for, 0 stemmer imod.

5. Regnskabsaflæggelse 2019 v/ kassereren
Afstemning 5: Godkendelse af regnskabet: 17 stemmer for, 0 stemmer imod.

6. Indkomne forslag
a. Fra bestyrelsen foreligger forslag om ændring af vedtægtens §6, stk. 1:
Nuværende ordlyd: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og afgår med 3 medlemmer
det ene år og 2 medlemmer det følgende år. Genvalg kan finde sted.
Forslag til ny ordlyd: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen, efter at
generalforsamlingen har fastlagt antallet af bestyrelsesmedlemmer for det kommende år. Alle valg
er for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Begrundelse: Vi vil gerne give en fleksibilitet, for at vi på generalforsamlingen, afhængig af
interessen, kan give bestyrelsen en størrelse, så flest mulige kan deltage. Denne fleksibilitet gør
det vanskeligt at have regler om varierende valgperioder, og da behovet herfor i praksis vil være
meget lille, foreslår vi, at alle vælges for et år ad gangen.
Afstemning 6a: Godkendelse af ændring af vedtægternes §6, stk. 1: 17 stemmer for, 0
stemmer imod.

b. Fra bestyrelsen foreligger forslag om tilføjelse til vedtægtens §3, nyt stk. 06:
Ny ordlyd: Medlemskab gælder fra 1. april til næste 1. april.
Begrundelse:

Det har været uklart, hvad medlemsperioden er. Da medlemskontingentet først fastsættes på
generalforsamlingen, er det hensigtsmæssigt, at medlemsskabet løber til og med
generalforsamlingen.
Afstemning 6b: Godkendelse af tilføjelse af nyt stk. 6 til vedtægternes §3: 17 stemmer for, 0
stemmer imod.

7. Godkendelse af budget 2020 – herunder fastsættelse af kontingent 2020
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. i 2020.
Begrundelse: Hvis ikke vores aktiviteter i foråret var blevet aflyst, ville bestyrelsen have foreslået
en forhøjelse til 150 kr., men da aktiviteterne i 2020 bliver væsentligt færre end i et normalt år,
foreslår vi at beholde kontingentet uændret i 2020. Næste år påregner bestyrelsen at foreslå en
kontingentstigning til 150 kr.
Afstemning 7a: Godkendelse af uændret kontingent: 17 stemmer for, 0 stemmer imod.
Afstemning 7b: Godkendelse af budget for 2020 17 stemmer for, 0 stemmer imod.

8. Valg til bestyrelsen
Følgende er villige til genvalg:
a. Pia Brunse
b. Steen Mogensen
c. Thomas Ryan Jensen
d. Trine Pallesen
Følgende ønsker ikke genvalg:
Merete Rasmussen
Følgende er villige til nyvalg
e. Anne Kirstine Sloth Hansen
f. Niels Andersen
Korte præsentationer af de nyopstillede er vedhæftet dette referat som bilag 3.
Såfremt vedtægtsændringen foreslået under punkt 6a vedtages, er der plads til et yderligere
medlem af bestyrelsen. Er du interesseret, så skriv til os inden 6. maj.
Afstemning 8a: Valg af bestyrelse: Der var ikke indkommet forslag om andre end de
foreslåede, og de 6 opstillede er dermed valgt.
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Bestyrelsen har endnu ikke fået tilkendegivelser fra interesserede til disse poster. Er du
interesseret, så skriv til os inden 6. maj.

Afstemning 8b: Valg af bestyrelsessuppleanter: Der var ikke indkommet forslag til
suppleanter, og foreningen har derfor ikke nogen suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Ole Jørgensen er villig til genvalg som revisor
Afstemning 9a: Valg af revisor: Der var ikke indkommet andre forslag, og Ole Jørgensen er
således valgt.
b. Birgit Buch-Jepsen er villig til genvalg som revisorsuppleant
Afstemning 9b: Valg af revisorsuppleant: Der var ikke indkommet andre forslag, og Birgit
Buch-Jepsen er således valgt

10. Eventuelt
Har du emner, du gerne vil have vendt under "eventuelt", så skriv til os inden 6. maj. (Der kan dog
ikke tages egentlige beslutninger under punktet.)
Der var ikke indkommet bemærkninger ell. lign. til Eventuelt.

Referent: Pia Brunse

Dato:

___________________________________
Thomas Ryan Jensen

___________________________________
Pia Brunse

