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2 Valg af ordstyrer
Kaspar Sundmark vælges til ordstyrer.

3 Valg af referent
Mike Hallund vælges som referent.

4 Valg af stemmetæller
Silas og Sasha Foght vælges som stemmetællere.

5 Bestyrelsens beretning
Anime Kita som forening fylder nu et år, et travlt men også meget spændende år. Vi
er gået fra en relativ lille gruppe personer, som mødtes til private arrangementer, til en
forening med over 100 betalende medlemmer.
Bestyrelsen har spændt fulgt medlemstallet stige fra træf til træf, og med glæde set
hvordan det nye blod har været villige til at give en hjælpende hånd i driften af Kita.
Vi har i årets løb afholdt tre større Kita Træf med op til 68deltagere, ved det seneste.
Herudover er der også blevet afholdt et lynkursus i japansk, samt vi har været representeret ved foreningensbasaren på Aalborg bibliotek. Sidste men ikke midst er der blevet
afholdt flere hyggeaftner og weekender medlemmerne imellem.
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7 Fremlæggelse af budget og fremtidsplaner
Bestyrelsen har i løbet af året konstant evalueret dens og foreningen arbejdsmetoder,
kommunikation og organisering, for at kunne blive bedre til at arrangere og afholde
spændende træf og arrangementer for vores medlemmer. Der vil selvfølgelig altid være
ting at forbedre, men vi har lært meget gennem dette første år som forening.
Økonomisk ser det godt ud og foreningen er fint rustet til næste år. Der er også blevet
opbygget et mindre lager af materiale til benyttelse til diverse arrangement.
Andre ting vi har lavet i år:
• Vi har været en del af et sociologisk universitets projekt omkring Japansk POPkultur i DK. Hvor foreningen er blevet analyseret rent sociologisk, og en del af
medlemmerne er blevet interviewet. En kopi af rapporten er gemt af foreningen.
• Vi har fået en afhandling omkring Science-fiction, fra en Arkitektur og Design
professor, hvor anime er nævnt som en del af udviklingen.
• Vi har været i Avisen tre gange.
• Vi har været nede og besøge den lille manga klub der holder til på Aalborg hovedbibliotek.
• Vi er blevet registreret som en forening, fået CVR nr.
• Vi har haft en bod til foreningsmarkedet i Aalborg.

6 Godkendelse af regnskab
• Antallet af fuldgyldige og prøve medlemskaber skrives ind i regnskabet.
• Regnskabet er godkendt med overstående bemærkning.

7 Fremlæggelse af budget og fremtidsplaner
7.1 Fremtidsplaner
• Antallet af Kita Træf nedskæres fra 3 årlige til 2.
• Der tilstræbes at flere personer indrages i de daglige opgaver i Kita.
• Der arbejdes på at der afholdes flere små arrangementer og intro aftner.
• Kitas infrastruktur samt bestyrelsens og rådenes arbejdsmetoder forbedres så Kita
får et solidt grundlag at bygge på.
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7.2 Budget

7.2 Budget
• Der skal i budgettet samt regnskab for næste år fremgå flyttelse af aktiver fra
præmie posten til oppyntning.
• Drivelse omdøbes i budgettet til drift.
• Budgettet er godkendt med overstående bemærkninger.

8 Godkendelse af vedtægtsændringer
Paragraf 5: Trykfejl i tekst 8 stemmer for og 5 stemmer imod ændringen. Eftersom
2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget (§5 stk. 10) er ændringen ikke
godtaget.
Paragraf 7, Stk. 1: Fjernelse af suppleant fra bestyrelsen 13 stemmer for og 0 stemmer imod. Forslaget vedtages.

9 Valg af bestyrelsen og bestyrelses suppleant
Medlemmer tilstede: 13
• Formand: Opstillede medlemmer:
– Casper S. Jensen, eneste opstillede og derfor valgt.
• Kasserer: Opstillede medlemmer:
– Kasper Sundmark, eneste opstillede og derfor valgt.
• Menigt medlem nr. 1: Opstillede medlemmer:
–
–
–
–
–

Borg: 1 stemme
Mike: 6 stemmer, flest stemmer og derfor valgt
Cold: 1 stemme
Helge: 4 stemmer
PrimeTarget: 1 stemme

• Menigt medlem nr. 2: Opstillede medlemmer:
–
–
–
–
–

Borg: 2 stemme
Cold: 3 stemmer
Kenny: 3 stemmer
PrimeTarget: 1 stemme
Helge: 4 stemmer

• Suppleant: Opstillede medlemmer:
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11 Eventuelt
– Cold: 8 stemmer
– Borg: 2 stemmer
– PrimeTarget: 3 stemmer
Bestyrelsen er hermed:
• Formand: Casper S. Jensen
• Næstformard: Rune V. Borrits
• Kasserer: Kasper Sundmark
• Menigt medlem 1: Mike Hallund
• Menigt medlem 2: Helge Larsen
Ydermere er Casper Andersen bestyrelses suppleant.

10 Valg af revisor og revisor suppleant
Medlemmer tilstede: 13
• Revisor: Opstillede medlemmer:
– Silas: 13 stemmer
– Lars: 0 stemmer
• Revisor suppleant: Opstillede medlemmer:
– Lars: 2 stemmer
– Claes: 11 stemmer
Revisor og revisor suppleant er hermed:
• Revisor: Silas Bülow Agerskov
• Revisor suppleant: Claes Borg

11 Eventuelt
11.1 Omstrukturering af råd
Alle eksisterende råd blev nedlagt af bestyrelsen, med det formål at starte forfra med en
ny række regler for råds daglige virke. Den nye struktur for råd blev kort opridset og fire
råd blev oprettet. Materiale omkring råd og hvordan råd fungere nu, bliver offentliggjort
på Kitas hjemmeside.
Følgende råd blev oprettet.
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11.1 Omstrukturering af råd
Teknik og WWW rådet Skal stå for Kitas hjemmeside, både den tekniske drift og indhold.
Konkurrence rådet Står for udvikling af konkurrencer.
PR og oppyntningsrådet Reklame for Kita samt oppyntning.
Event planlægningsrådet Står for koordinering af Kita Træf.
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