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Bestyrelsens beretning:
Stigning i antal aktive medlemmer
Chibi arrangementer success
Udvidelse af Kita Træf = fuldt hus
Økonomi til indkøb af spil og andet der ønskes af medlemmer
Ændring i bestyrelsen; ny formand, næstformand og bestyrelsesmedlem.

Årsregnskab
Fejl i bogføring:
• Den nuværende bestyrelsen retter fejlen.
• Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i det nye år hvor regnskabet fremsættes til
godkendelse.

Fremtidige planer
Efter der er kommet nye lokaler i Huset er loftet for antal deltagere blevet hævet markant i forhold
til sidste træf. Dog er der stadig problemer med at Huset dobbeltbooker de lokaler som vi har
booket, gang på gang. Derfor vil vi søge nye lokaler.
Forbedring og indhold og kvalitet af træf
ikke en con ~

Beretning fra Palsgaard
”Vi er blevet en kommunal, tilskudsberettiget, forening. En proces der har været længe undervejs,
og hvor vi har været fanget lidt i en bureaukratisk jungle, men Kenny har guidet os alle igennem, og
samlet alle trådene, så tillykke til Kita med dette.
Vores kasserer har ydet en kæmpe indsats for at holde styr på et efterhånden ret stort budget, samt at
tage sig af Jer medlemmer når i har haft behov for støtte eller svar på spørgsmål, opgaver der er
blevet løst på fornemste vis fra mit synspunkt.
Vores to evigt kæmpende styrmænd i Chibi-rådet har gennem hele året sørget for en meget lang
række praktiske og administrative opgaver, således at I en gang hver måned, har kunnet mødes med
jeres kammerater, møde nye venner og dyrke jeres interesse for diverse grene, afgrene og lignende
af den japanske popkultur.
Nok er en stor del af Kita vores to årlige store træf, men som jeg ser det er netop vores chibitræf et
af det vigtigste faktorer i det sammenhold der er blandt Jer medlemmer. Uden Camavan og Zarsu i
særdeleshed, samt de mange frivillige hjælpere, var det aldrig det blevet så godt som det har været i
år, så også et tak til dem for samarbejdet!
Vi har ligeledes i årets løb, fået dels nye kræfter på holdet bag Kita træffene, samtidig med at en

ombygning i Huset har givet os nogle markant bedre faciliteter. Dette har gjort at vi nu har flere folk
inde omkring selve planlægningen af træffene, og vi har haft mulighed for at bruge vores lokaler på
en anderledes måde. Der har også været god feedback på de nye lokaler, og skulle der dukke flere
forslag op til forbedringer skal I som medlemmer endelig komme med det. I skal huske på at vi ser
på muligheder fra en planlæggers side, måske mere end fra end deltagers side, så derfor er jeres
mening så enormt vigtig for os, vi gør jo det her for jer, og med et smil på læben!
Det har i det seneste år hvor jeg har siddet som formand ligeledes været ting oppe som ikke har
være de sjoveste at skulle håndtere. Men jeg tror på at man med åbenhed, ærlighed og deling af den
information man har til rådighed, arbejder bedst og mest effektivt mod det fælles mål som den
enhed vi har,
nemlig at Kita er en forening af medlemmerne FOR medlemmerne!
Jeg har blandt andet fået at vide at jeg aktivt bekæmper nye tiltag, at folk holdes ude af fællesskabet
og at Kita har været styret som et diktatur i den periode hvor jeg har siddet med ansvaret for at, det
førnævnte fælles mål var virkeligheden. Hvorvidt det er korrekt eller ej, kan og vil jeg ikke være
dommer over. Men frem i lyset skal tingene lige gyldigt hvad og derfor vil jeg her slå et slag for at
intet holdes skjult ligegyldigt dets karakter og ligegyldigt hvem det er rettet imod.
Der vil unægtelig være medlemmer der kan erklære sig enig i dette og dem der ikke kan. Men én
ting vil jeg slå fast, det er IKKE i orden at blot nogle få føler det sådan, og som formand har det
været mit ansvar at nogle desværre føler sådan.
Jeg ved at jeg det næste år ikke får mere tid, end jeg har haft det indeværende, til at rette op på
dette, og det, sammenholdt med det først nævnte, er årsagen til at jeg ser mig nødsaget til at træde af
som formand.
Det har været et fantastisk spændende år, hvor jeg personligt har haft mange fantastiske oplevelser
med gamle og nye venner sammen med Jer medlemmer. Det vil jeg gerne sige jer alle tak for! Men
uden den enorme støtte der har været fra den tidligere bestyrelse, den nye bestyrelse, alle de nye
kræfter der har meldt sig på banen, og i særdeleshed den opbakning I medlemmer har vist til vores
events, var det aldrig lykkedes at give Anime Kita endnu et år på bagen, med gode mennesker, i
gode omgivelser og med godt humør!
Jeg ser frem til det nye år, hvor nye kræfter med garanti vil give mig selv og alle Jer andre, endnu
flere og endnu bedre oplevelser sammen! ” - Palsgaard

Vedtægts ændringer
§6 Regnskab
regnskabsåret løber fra 1/9 – 31/8
ændres til
regnskabsåret 1/11 – 31/10
Det gamle regnskabsår blev bestemt da de gamle træf blev afholdt på et skævt tidspunkt
Planen for ændringen?
- Bestyrelsen løser dette problem
- Lovgivning om udskyddelse af regnskabsåret?
Alle stemmer for denne ændring
Ændringen er vedtaget
§6 Regnskab
Årsregnskab, status og generalforsamligens dagsorden sendes til medlemmer to uger før
generalforsamlingen
ændres til

Årsregnskab, status og generalforsamlignens dagsorden offentliggøres på hjemmesiden to uger før
generalforsamlingen
§7 Bestyrelsen
stk 9 tilføjes indeholdende følgende
"Et medlem af bestyrelsen må ikke have en økonomisk interesse i afholdelse af træf og events i
foreningen."
Dette gælder kun for faktiske butikker og ikke bring-and-buy da medlemmernes interesse skal
tilgodeses frem for et eventuelt medlems egen økonomiske interesse.

Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af formand
– Kenny stiller op
– Enstemmigt vedtaget
valg af næstformand
– Casper Vangsted stiller op
– Enstemmigt vedtaget
Valg af kasserer
– Sascha Nielsen stiller op
– Enstemmigt vedtaget
Valg af bestyrelsesmedlem a
– Mads Nielsen, Mads Østergaard og Rasmus Andersen stiller op
– Salgstaler woo!
– Rasmus: 1 stemme
Mads N.: 10 Stemmer
Mads Ø.: 3 Stemmer
– Mads N. er valgt
Valg af bestyrelsesmedlem b
– Mads Ø. og Rasmus Andersen stiller op
– Rasmus: 3 stemmer
Mads Ø.: 11 stemmer
– Mads Ø. er valgt
Valg af suppleant
– Louise H. og Rasmus Andersen stiller op
– Louise H.: 3 stemmer
Rasmus.: 10 stemmer
– (en blank)
– Rasmus er valgt

Valg af revisor og suppleant
Valg af revisor
– Louise H. og Troels Jensen stiller op
– Louise H.: 9 stemmer

–

Troels: 3 Stemmer
(en blank)
Louise H. er valgt

Valg af revisor suppleant
– Troels Jensen stiller op
– Enstemmigt vedtaget

Eventuelt
Kommende chibi-arrangementer fremlægges
– Chibi 12.03 > medlemmere bestemmer da der er mange der har idéer
Kita træf 12.01
Farvel ~

