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2 Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
• Casper S. Jensen vælges til dirigent
• Kaspar Sundmark vælges til referent.
• Mads Boelsmand Østergaard og Rune V. Borrits vælges til stemmetællere.

3 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen kan nu se tilbage på Anime Kitas andet år som forening. Det har været et år
hvor vi fortsat har set foreningen vokse og antallet af medlemmer der er kommet ind og
aktivt deltager i forenings virke er ligeledes vokset, så vi nu har lidt over 150 medlemmer
i foreningen.
Det var været et gennemgående tema for bestyrelsens arbejde at give foreningen et
solidt fundament, så Anime Kita kan fungere som en sund forening mange år ud i
fremtiden. Dette arbejde har blandet andet resulteret i flere medlemmer der aktivt
er involveret i foreningens arbejde, samt en mere dokumenterende og reflekterende arbejdsgang i bestyrelsen og dens råd. Der har været forsøgt at sætte mere struktur på
arbejdet og fordele arbejdsopgaver så vi ved hvem der laver hvad.
Dette er lykkedes igennem vores råd, som blev genstartet ved generalforsamlingen
2008. Rådene har givet vores medlemmer mulighed for lettere at deltage i foreningen og
få indflydelse på foreningen. Vi ser gerne en forening hvor det er medlemmerne der er
med til at sætte dagsordenen, hvilket nu er tilfældet igennem rådene.
Fordelt på vores 5 råd, Teknik, PR, Konkurrence, Plan og Chibi-Plan er der omkring
25 personer skrevet på som medlemmer, hvoraf mange medlemmer er i flere råd. Det
sagt kan vi altid bruge flere medlemmer til rådene, og hvis folk brænder for det og har
en god ide, helt nye råd.
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5 Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner
Centralt for foreningen indtil nu har været vores store Kita Træf. Dette har været
omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter. I år har vi afholdt to træf, Kita Træf
09.1 og 09.2 med henholdsvis 79 og 82 medlemmer. Arbejdet med disse træf har været
underlagt Planlægningsrådet med hjælp fra PR og Konkurrence rådet. I forbindelse med
disse råd har vi efterhånden godt styr på det at holde træf, så vi så småt kan se på nye
tiltag der kan supplere de store arrangementer.
Det nye vi har startet op er Chibi-Planlægningsrådet. Disse står for afholdelsen af små
arrangementer, af alle mulige afskygninger. Indtil videre har de sørget for en sy-workshop
ved Huset. Planene er at dette råd skal sørge for en række arrangementer imellem de
store træf og være målrettet lokalmiljøet.
Økonomisk ser det godt ud for foreningen. Vi havde en kasse beholdning på 7.000,- ved
afslutningen af regnskabsåret, vel og mærke før Kita Træf 09.2. For at fordele pengene
bedre i foreningen har vi derfor taget tiltag til et mere specificeret budget, der nu tildeler
de enkelte råd penge de kan bruge igennem regnskabsåret.
Administrativt har vi i foreningen ansøgt om at være kommunal godkendt forening.
Efter en kort snak med kommunen er disse planer dog midlertidigt sat på pause. Vi som
forening passer ikke ind i den model af en forening de kommunale godkendte forening
består af. Det sagt, så ville de stadig give os assistance med f.eks. anskaffelse af lokaler.
Vi har i den forbindelse fået kontakt til Kultur Broen hvor vi nu har mulighed for at låne
lokaler til mindre arrangementer.
For at opsummere; Vi har fået indført en række spændende tiltag i foreningen som har
været med til at styrke den for fremtiden, vi har nu en masse medlemmer der bidrager
til foreningen igennem dens råd og alt i alt har vi en sund og stabil forening.

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

5 Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner
5.1 Fremtidsplaner
Sidste års tema var forbedringer internt i foreningen. Disse skaber nødvendigvis ikke
synlig "værdi" for foreningens medlemmer over kort tid, men vil skabe værdi mange år
ud i fremtiden.
Det næste års mål vil være at skabe synlig værdi for vores medlemmer. Synlig værdi
kan f.eks. være flere små arrangementer eller større præmier til Kita Træf. Ting der kan
ses og måles fra det almene medlems synsvinkel.
Vi har i bestyrelsen allerede lavet tiltag der understøtter disse planer. Chibi-planlægningsrådet
blev etableret med det mål at give os flere små arrangementer, og dette års budget er
rettet imod at give vores råd direkte adgang til en pose penge, der skal gøre det lettere
for dem at få nye tiltag hurtigt ud i livet.
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5.2 Budget
Fokus vil derfor være for bestyrelsen at styrke disse tiltag året igennem, samt tage
endnu flere tiltag der vil gøre foreningen endnu mere spændende at være medlem af.

5.2 Budget
Budgettet for de enkelte råd er som følgende:
Enhed

Forventede Indtægter

Medlemskaber
Sliksalg
Planlægningsrådet
PR og Oppyntningsrådet
Teknik-rådet
Konkurrence-rådet
Chibirådet
Generalforsamling
Indkøb af materiel
Uforudsete udgifter

Forventede Udgifter

6.650,2.000,2.600,1.500,400,1.000,2.000,200,1.000,870,-920,-

Total
Budgettet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

6 Godkendelse af vedtægtsændringer
Ændring 1: Stavefejl i paragraf 5 overskrift Alle stemte for, forslaget blev derfor vedtaget.
Ændring 2: Udspecificer at årsregnskabet skal godkendes på generalforsamlingen Alle
stemte for, forslaget blev derfor vedtaget.
Ændring 3: Driftsregnskab omdøbt til årsregnskab Alle stemte for, forslaget blev derfor vedtaget.

7 Valg af bestyrelsen og bestyrelses suppleant
Medlemmer tilstede: 12
• Næstformand: Opstillede medlemmer:
– Rune V. Borrits, genvalgt uden indvendinger.
• Kasserer: Opstillede medlemmer:
– Kasper Sundmark, genvalgt uden indvendinger.
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8 Valg af revisor og revisor suppleant
• Menigt medlem nr. 1: Opstillede medlemmer:
–
–
–
–

Casper Andersen: 4 stemmer
Mads Boelsmand Østergaard: 2 stemmer
Kenny Hansen: 6 stemmer, flest stemmer og derfor valgt
David Mar: 0 stemmer

• Menigt medlem nr. 2: Opstillede medlemmer:
– Casper Andersen: 10 stemmer, flest stemmer og derfor valgt
– Mads Boelsmand Østergaard: 2 stemmer
– David Mar: 0 stemmer
• Suppleant: Opstillede medlemmer:
– David Mar: 2 stemmer
– Lars Rosenville: 5 stemmer
– Mads Boelsmand Østergaard: 5 stemmer
• Genvalg på suppleant:
– Lars Rosenville: 6 stemmer
– Mads Boelsmand Østergaard: 6 stemmer
• Lodtrækning om suppleant:
– Mads Boelsmand Østergaard vinder lodtrækning.
Bestyrelsen er hermed:
• Formand: Casper S. Jensen
• Næstformard: Rune V. Borrits
• Kasserer: Kasper Sundmark
• Menigt medlem 1: Casper Andersen
• Menigt medlem 2: Kenny Hansen
Ydermere er Mads Boelsmand Østergaard bestyrelses suppleant.

8 Valg af revisor og revisor suppleant
Medlemmer tilstede: 12
• Revisor: Opstillede medlemmer:
– Mads Boelsmand Østergaard, valgt uden indvendinger.
• Revisor suppleant: Opstillede medlemmer:
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– Lars Rosenville, valgt uden indvendinger.
Revisor og revisor suppleant er hermed:
• Revisor: Mads Boelsmand Østergaard
• Revisor suppleant: Lars Rosenville

9 Eventuelt
• Der blev aftalt at en handlingsplan blev lavet for det tilfælde at vi ikke kan finde
nok kandidater til bestyrelsen og revisor posterne. Der blev givet forslag om sådan
et tilfælde skulle give bestyrelsen mandat til at finde revisor, revisor suppleant og
bestyrelsessuppleant selv.
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