Referat: Ekstraordinær Generalforsamling 2015,
28. Oktober 2015
Antal fremmødte:
17 heraf 16 medlemmer som er stemmeberettigede.
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent, Referant og Stemmetællere.
2. Tillidsafstemning
3. 2 Træf vs. 1 Con – Hvorfor?
4. Afstemning om 2 Træf vs. 1 Con
5. Valg af Bestyrelsesmedlem
6. Valg af Bestyrelsessuppleant
7. Eventuelt
Dirigent: 
Chriss Mortensen.
Referent: 
Søren Lønsman Larsen
Stemmetællere: 
Mikkel og Alex
Tillidsafstemning: 
Alle har tillid
2 Træf vs. 1 Con  Hvorfor?
● Chriss forklarer hvad det er for de fremmødte.
● Det foreslås at der bliver 2 træf, hvis det prøves med en con og dette ikke bliver en
succes
● Der er bekymring om det vil blive dyrere end det er nu.
● Der muligvis være gratis at have en lokation. Det vil måske koste omkring 510 kr pr
person/pr. nat til overnatning
● Der blev spurgt ind til om der bliver gratis adgang for hjælpere, det ved bestyrelsen ikke
på nuværende tidspunkt.
● Er der nok frivillige til at planlægge en con? Der vil blive brug for flere til hvert
ansvarsområde. Der var til sidste kita træf 14 medlemmer i planrådet.
● Alle råd kan blive indkaldt tidligere, og der vil blive større råd.
● Var der interesse for at lave en con i brugerundersøgelsen. Omkring 70% for.
● Der var dog en del der ville have at Kitas værdier ikke skal ændres til en con.
● Hvordan lokker man folk til Aalborg? Det ville blive nødvendigt at udvide publikum i
lavere aldersgrupper, i Aaborg og der vil blive besøg i folkeskoler.
● Der vil blive samarbejde med andre cons, så der ikke bliver unødvendig konkurrence.
● Der er stadig problemer med at nå nye medlemmer, men der er blevet flere medlemmer
(14 bare ved seneste kita træf)
● Der var ca. 2 til sidste træf der kom langvejs fra.

●

Der skal vurderes på hvorvidt vi kommer til at overlappe Koyo, og tages hånd om dette,
det er dog noget der kan vurderes på efter et par cons.

Afstemning om 2 Træf vs. 1 Con
● 2 for træf, 1 blank, 13 for con
● Der bliver fremover holdt én con i stedet for 2 træf.
Valg af bestyrelsesposter:
● Bestyrelsesmedlem:
○ Kiki, Mikkel, Kris stiller op.
○ Hamun er stemmetæller i stedet for Mikkel under dette valg.
○ 8 Kiki, 1 Mikkel, 6 Kris, 1 blank.
○ Kiki bliver det nye medlem af bestyrelsen.
Et medlem er gået inden sidste afstemning
● Bestyrelsessuppleant:
○ Kris, Mikkel, Kim stiller op.
○ Prime er stemmetæller under denne afstemning da den ene stemmetæller er
gået og Hamun er stadig da Mikkel har stillet op.
○ 6 Kris, 6 Mikkel, 3 Kim, 2 blanke.
■ Omvalg mellem Kris og Mikkel.
■ 6 Kris, 7 Mikkel, 2 ugyldige.
■ Mikkel bliver den nye suppleant i bestyrelsen.
Eventuelt:
● Der stilles forslag om en Minecraft server for Kita.
○ Det ligger muligvis ikke indenfor Kitas interesser.
○ Der skal adminsteres server.
● Kan alle være medlem af et råd?
○ Ja.
○ Hvis man vil være med kan man enten skrive til vores mail:
kontant@animekita.dk eller tage fat i et medlem/Formanden i rådet.
● Flere giver udtryk for at være med i forskellige råd og de er blevet optaget i disse.

