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2 Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
• Casper S. Jensen vælges til ordstyrer
• Maibritt Ha Ji vælges til referent.
• Rune Borrits og Morten Kindberg vælges til stemmetællere.

3 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev fremført og godkendt. Beretningen følger.
Vi kan nu se tilbage på endnu et år i Anime Kita som sætter nye højder
for aktivitet i foreningen og tilbud til vores medlemmer. Medlemstallet i
foreningen vokser fortsat, dog ikke så kraftigt som andre år, så vi har nu
rundet 175 medlemmer.
Bestyrelsens mål for dette år var at skabe mere synlig værdi for vores medlemmer. Dette blev gennemført primært igennem oprettelsen af Chibi rådet
som har ydet en kæmpe indsats året igennem. I 2010 blev der derfor afholdt
12 små Chibi arrangementer, betydeligt flere end de to små arrangementer
der blev afholdt i 2009.
De to store Kita Træf samler fortsat mange af foreningens medlemmer, så
mange at vi har måtte begrænse antallet af deltagerer af hensyn til den plads
vi havde til rådighed. Dette er selvom vi efterhånden bruger alle de lokaler
vi kan få adgang til hos Huset.
Økonomien i foreningen er fortsat rigtig sund. Året har givet et flot overskud, som betyder at foreningen lige nu har omkring 14.000 på kistebunden.
Formålet med Anime Kita er selvfølgelig ikke at skabe et overskud, men der
er flere nævneværdige grunde til årets overskud:
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5 Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner
• Udgifterne i de enkelte råd ikke været så store som forventet.
• Bestyrelsen har ønsket at sparer nogle penge op med henblik på fremtidige planer såsom faste lokaler til foreningen.
• Sliksalget har været mere indbringene end forventet.
• Vi har fået flere kontingenter ind end forventet.
Alt i alt står foreningen stærkt. Vi har en god økonomi, mange medlemmer
der bakker op om foreningen, nogle gode solide tilbud samt en stor gruppe af
medlemmer der aktivt deltager i driften af foreningen.

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
Særligt at bemærke i regnskabet er at alle rådene har brugt mindre end hvad er
budgetteret samt at årets overskud var på 7.005,- hvilet er en fordobling i forhold til
forrige år.
Regnskabets hovedark blev offentliggjort op til generalforsamlingen. Ønskes det fulde
regnskab inklusiv underark udleveret kontaktes kassereren.

5 Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner
5.1 Fremtidsplaner
Fremtidsplanerne blev fremført og godkendt. Fremtidsplanerne følger.
Foreningen står over for en større udskiftning i bestyrelsen, hvilket kortsigtet
vil betyde nogen forvirring i foreningen mens den nye bestyrelse finder sig til
rette. På længere sigt vil vi potentielt have en bestyrelse med fornyet energi
og hvor de enkelte medlemmer er mere uafhængige af hinanden.
På grund af denne udskiftning regner vi med at den nye bestyrelse skal bruge
noget tid på at få overdraget arbejdsopgaver fra de afgående medlemmer af
den nuværende bestyrelse. Derfor har de afgående medlemmer af bestyrelsen
også tilkendegivet at de vil stå til rådighed for den nye bestyrelse i denne
periode.
Efter den nye bestyrelse har fundet sig til rette er der rig mulighed for at
komme med nye tiltag i Anime Kita. Indtil nu har bestyrelsen arbejdet med
den vision at foreningen skulle have egne klub lokaler. Derfor er der blevet
arbejdet for at blive godkendt kommunal forening og der er blevet sparet op
på foreningskontoen så vi har noget at stå imod med.
Dog vil vi gerne understrege at det er op til den nye bestyrelse om de ønsker
fortsat at følge denne vision. Vi ser hellere at de vælger en vision som de
brænder for og de ser som en forbedring til foreningen, om så det er den
nuværende vision eller en helt ny.
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5.2 Budget

5.2 Budget
Budgettet for de enkelte råd er som følgende. Bemærk at chibi rådet har fået nedjusteret
deres budget fra 2.000,- til 1.500,- i forhold til sidste regnskabsår.
Udgifter

Indtægter

Foreningen
Medlemskab

12.000,-

Planlægningsrådet
Salg af slik og sodavand
Faste udgifter (projekter)
Kontorartikler
Kørselspenge

3.000,600,2.000,400,-

PR og oppyntningsrådet
Visitkort
Oppyntning
Plakater til reklame

100,500,100,-

Konkurrencerådet
Præmier

1.000,-

Teknikrådet
Domæne
Server
SSL

50,100,250,-

Chibi-Planlægningsrådet
Arrangementer

1.500,-

Bestyrelsen
Generalforsamling
Udstyr
Buffer 10%

200,1.000,780,-

Total

8.580,-

15.000,-

Budgettet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

6 Godkendelse af vedtægtsændringer
Følgende tre vedtægtsændringer blev godkendt ved afstemning.

6.1 Ændring 1
§7 Bestyrelsen Stk. 3
Bestyrelsen mødes hvert kvartal og desuden efter behov. Ved disse møder
træffes der beslutninger ved almindeligt flertal og der tages referat, som inden to uger skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Derudover
fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.
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7 Valg af bestyrelsen og bestyrelses suppleant
§7 Bestyrelsen Stk. 3 (Ny)
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Ved disse møder træffes der beslutninger ved almindeligt flertal og der tages referat, som inden to uger skal være
tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Derudover fastsætter bestyrelsen
selv sin forretningsorden.

6.2 Ændring 2
§7 Bestyrelsen Stk. 5
Fratræder formanden, overtager næstformanden posten indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en ny næstformand blandt egne medlemmer.
§7 Bestyrelsen Stk. 5 (Ny)
Fratræder formanden, overtager næstformanden posten. Formandsposten vil
derefter være på valg til næste generalforsamling.

6.3 Ændring 3
§7 Bestyrelsen Stk. 6
Trækker næstformanden eller kassereren sig fra sin post, optages suppleanten
i bestyrelsen og et af de to menige medlemmer eller suppleanten overtager
posten. Er ingen af de menige medlemmer myndige, kan kun suppleanten
overtage posten.
§7 Bestyrelsen Stk. 6 (Ny)
Trækker næstformanden eller kassereren sig fra sin post, optages suppleanten
i bestyrelsen og et af de to menige medlemmer eller suppleanten overtager
posten. Er ingen af de menige medlemmer myndige, kan kun suppleanten
overtage posten. Trækker næstformanden sig er denne post til valg på næste
generalforsamling.

7 Valg af bestyrelsen og bestyrelses suppleant
Medlemmer tilstede: 24
• Formand: Opstillede medlemmer:
– Rasmus Blok Palsgaard, valgt uden afstemning.
• Næstformand: Opstillede medlemmer:
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– Kenny Hansen (11 stemmer)
– Casper Marc Vangsted, valgt ved afstemning (13 stemmer)
• Kasserer: Opstillede medlemmer:
– Kevin Jensen, valgt uden afstemning
• Menigt medlem a: Opstillede medlemmer:
– Kenny Hansen, valgt ved afstemning (10 stemmer)
– Sascha Nielsen (5 stemmer)
– Mads Boelsmand (3 stemmer)
– Lars Rosenville (3 stemmer)
– Casper Andersen (1 stemme)
– Jens Helvig Nielsen (1 stemme)
– Yderligere en ugyldig stemme
• Menigt medlem nr. b: Opstillede medlemmer:
– Sascha Nielsen, valgt ved afstemning (9 stemmer)
– Mads Boelsmand (4 stemmer)
– Lars Rosenville (5 stemmer)
– Casper Andersen (3 stemme)
– Jens Helvig Nielsen (2 stemme)
– Yderligere en blank stemme
• Suppleant: Opstillede medlemmer:
– Mads Boelsmand (6 stemmer)
– Lars Rosenville, valgt ved afstemning (7 stemmer)
– Casper Andersen (6 stemme)
– Jens Helvig Nielsen (4 stemme)
– Yderligere en ugyldig stemme
Bestyrelsen er hermed:
• Formand: Rasmus Blok Palsgaard
• Næstformard: Casper Marc Vangsted
• Kasserer: Kevin Jensen
• Menigt medlem a: Kenny Hansen
• Menigt medlem b: Sascha Nielsen
Ydermere er Lars Rosenville bestyrelses suppleant.
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9 Eventuelt

8 Valg af revisor og revisor suppleant
Medlemmer tilstede: 24
• Revisor: Opstillede medlemmer:
– Jens Helvig Nielsen (3 stemmer)
– Kasper Sundmark, valgt ved afstemning (20 stemmer)
– Yderligere en ugyldig stemme
• Revisor suppleant: Opstillede medlemmer:
– Jens Helvig Nielsen, valgt uden afstemning
Revisor og revisor suppleant er hermed:
• Revisor: Kasper Sundmark
• Revisor suppleant: Jens Helvig Nielsen

9 Eventuelt
Kort oplæg af Chibi-planlægningsrådet der efterlyser flere medlemmer samt ideer til små
arrangementer.
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