Generalforsamling 10. marts 2019
Velkomst
1. Kirsten Holm blev valgt til dirigent.
2. Sofie Frandsen er valgt til referant.
3. Lene Vorre og Rie Møller blev valgt som stemmetællere.
4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning blev fremlagt og godkendt.
a. Koordinationsgruppens beretning – se bilag 1
b. Foredragsgruppens beretning – se bilag 2
c. Læsegruppen v. Susan Møller beretning – se bilag 3
d. Læsegruppen v. Kirsten Nielsen beretning – se bilag 4
e. +50 festudvalget v. Bente Lindahl – se bilag 5
f. Støttestrømperne v. Lise Johnsen – se bilag 6
g. Kor v. Kirsten Holm – se bilag 7
h. Skakgruppe. v. Anne Marie Groos. - se bilag 8:

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. - se bilag 9
Bemærkning fra Rie, foredragsgruppen: Til info, i forbindelse med et af foredragene
er der 500 kr. der står i depositum hos Kirken som mangler i det aktuelle regnskab.
Der er dog 120 kr. der skal modregnes for rensning af duge, så der i alt kommer 380
kr. tilbage til os.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag med påvirkning på budgettet og økonomien:
Med stemmerne 13 ud af 21 blev det vedtaget at vi ville støtte Sappho.
Beløbet på 5000 kr. blev vedtaget med 11 stemmer for og 8 imod.
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Forslag om underskudsgaranti for 10.000 kr. til foredragsgruppen blev vedtaget
med 21 af 21 stemmer.
Forslag om generel fritagelse for deltagerbetaling af op til 4 arrangører blev
vedtaget med henvisning til at der udvises sund fornuft. Dvs. så længe det er
forsvarlig i forhold til arrangementets samlede økonomi og med et rimeligt antal
deltagere, samt under hensyntagen til foreningens generelle principper om at
arrangementer skal løbe rundt i sig selv og er af almen interesse for foreningens
deltagere.
Skulle der være flere arrangører end 4, deles værdien af de fire mellem det samlede
antal.” Vedtaget med 18 ud af 21.
Forslag om indkøb af 2 computere blev mødt med et ændringsforslag og det blev
herefter vedtaget med stemmerne 17 af 22, at koordinationsgruppen bliver bevilget
6000 kr. til teknologiske indkøb efter egen vurdering.
7. Budget for Tribadernes Net. - se bilag 10
Budgettet blev rettet til og vedtaget.
Særligt kan bemærkes at resten af jubilæumspuljen på ca. 18.000 kr. gik tilbage til
formuen.
8. Kontingentstigning pr. 1.1.2020 vedtaget til 150 kr. pr. år med 12 ud af 20 stemmer.

9. Valg
På valg for to år: (3 personer)
Marian Klabbers blev enstemmigt valgt.
Anja Juul Petersen blev enstemmigt valgt.
Maria Nygaard blev enstemmigt valgt.

På valg for et år (resten af den 2-årige valgperiode for 2018-2020)(2 personer)
Solvei Helen Jørgensen blev enstemmigt valgt.
2 suppleanter:
Tove Kjer
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Susan Møller

2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Tilde Røgilds vælges som revisor.
Kirsten Holm vælges som revisor.
Rie Møller vælges som revisorsupleant.
Generalforsamlingen vedtager, at kordinationsgruppen kan køre som et forretningsudvalg i det
kommende år med 4 medlemmer.

10. Visioner, aktiviteter for det kommende år. Punktet blev glemt midt i diskussionslysten.

11. Eventuelt.
a. Rie Møller stiller forslag om en inventarliste, som kan overdrages til nye bestyrelser.
b. Telefonliste, minimum med telefonnummer. Vita Hobolt tilbyder at lave en liste for
koordinationsgruppen. Det skal undersøges om det er GDPR forsvarligt.
c. Kassererfunktion. Der er kommet mere arbejde med kassen efter mobilepay, Samtidig
mener Marian, at det er meget skrøbeligt, at hun er den eneste der har adgang til kassen
og foreslår, at der skal være mindst én anden i koo gruppen, der også har adgang til bank
og regnskab.
d. Input til kassereren: oversigt over de enkelte gruppers økonomi som del af regnskabet.
e. Input til den kommende koordinationsgruppe vedrørende ”satsen” for b-medlemmer, at
det er urimeligt ved billige arrangementer til f.eks. 25 kr. for medlemmer, at ikkemedlemmers deltagelse i så fald skal koste 75 kr. Der er for stor prisforskel. Der ønskes
større smidighed til at fastsætte en ikke-medlemspris ud fra arrangementets der kan
sættes bedre i forhold til medlesprisen.
f. Hanne nævner, at det er et problem, at der i bestyrelsen nu kun er fire. Hvad gør man,
hvis der bliver behov for at stemme om emner? Svaret er, at så indkaldes en suppleant.
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Tak for nogle dejlige år og for gave:-)
Vi ses derude.
Sofie Frandsen

Side 4

