Referat: Generalforsamlingen 2014, 16. Februar 2015
Antal fremmødte:
12 heraf 12 medlemmer hvoraf 12 er stemmeberettigede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fremtidsplaner.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Fremlæggelse af vedtægtsændringer samt afstemning herom.
10. Eventuelt.
Dirigent: 
Rasmus Andersen.
Referent: 
Chriss Mortensen.
Stemmetællere: 
Mads Østergaard & Lisa Larsen.
Bestyrelsens beretning:
Der var rekord ved Kita Træf 14.2 på 105 deltagere som slog den tidligere rekord på 104 ved
Kita Træf 13.2.
Desuden valgte den tidligere formand at trække sig før generalforsamlingen grundet
personlige årsager og indtil nu har Rasmus Andersen haft posten som formand. Dette skabte
naturligvis lidt forvirring både for bestyrelsen og for medlemmerne da det skete lige op til Kita
træf 14.2 men til trods for dét blev det alligevel et velgennemført træf.
Årsregnskabet 2014:
Regnskabet er enstemmig godkendt.
Budget for 2015:
Anslåede indtægter: 20.000 kr.
Anslåede udgifter: 29.300 kr.
Der er budgetteret at der købes enkelte nye ting ind så Kita ikke behøver låne af
medlemmerne. Bla. pengeskab, printer, højtalere, sækkestole & fladskærm.
Der er også kommet en ny post på som hedder “Chibi råd (Til alt muligt)” som dækker
småting som Chibirådet kan få brug for i løbet af årets løb så de f. eks. ikke behøver at få
godkendelse fra kassereren om at købe nye blyanter ind til et tegne event.
Budgettet er enstemmig vedtaget.

Fastsættelse af kontingent:
Begrundelsen for hævelsen er at foreningen har fået en forsikring som er lidt dyr og derfor
skulle man gerne have denne udgift dækket da det ellers vil skabe underskud.
Fastsættelse af kontingent på 150kr. årligt er enstemmig vedtaget.
Indkomne forslag:
Der er ikke kommet bestyrelsen nogle forslag i hænde.
Valg af bestyrelsesposter:
● Formand:
○ Chriss Klose Mortensen er enstemmig valgt
● Næstformand:
○ Søren Lønsman Larsen er enstemmig valgt
● Kasserer:
○ Nickie Hundevadt er enstemmig valgt
● Bestyrelsesmedlem nr 1:
○ Camilla Maria Magnussen er enstemmig valgt
● Bestyrelsesmedlem nr. 2:
○ Carsten Bjørkmann er enstemmig valgt
● Bestyrelsessuppleant:
○ Bastian Hougaard er enstemmig valgt.
● Revisor:
○ Lars Pedersen er enstemmig valgt
● Revisorsuppleant:
○ Troels Jensen og Lisa Larsen stiller op og Søren Larsen er ny stemmetæller da
Lisa stiller op.
■ Troels: 8 stemmer.
■ Lisa: 4 stemmer
○ Troels Jensen er valgt som revisor suppleant med 8 stemmer.
Vedtægtsændringer:
● §3 stk. 3
Foreningens bestyrelse kan nægte optagelse eller ekskludere medlemmer, der ved brud på
reglerne eller ved deres optræden findes at være til åbenbar skade for foreningens medlemmer,
interesser eller anseelse. En sådan afgørelse kan indbringes for en generalforsamling til endelig
afgørelse.
●

○ Enstemmig 
vedtaget
§3 stk. 4
Som medlem af foreningen forpligter man sig til enhver tid at oplyse foreningen om sit borgerlig
navn, bopæl samt fødselsdato, samt at holde disse opdateret.

○ Enstemmig 
vedtaget

● §4 stk. 2
Aktivt medlemskab kan kun opnås ved betaling af medlemskontingent.

● §4 stk. 2a
Der kan én gang per person benyttes et prøvemedlemsskab, der giver gratis adgang til et
arrangement der tillader prøvemedlemskab, såfremt at vedkommende ikke er tidligere eller
nuværende aktivt medlem af foreningen.

§4 stk. 2b
Foreningens bestyrelsen udvælger hvilke arrangementer, der er åbne for prøvemedlemsskaber.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §4 stk. 4
[Slettes]
○ Enstemmig 
vedtaget
● §5 stk. 4
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §5 stk. 5
Den endelige dagsorden skal opslås på forenings hjemmeside sammen med årsregnskabet senest
1 uge før generalforsamlingen.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §5 stk. 7
Afstemningsproceduren er gennemføres altid anonymt ved hjælp af stemmesedler.

○ Enstemmig 
nedlagt
■ Forslag om at specificere at det kun er til bestyrelsesposter at man
afholder anonyme afstemninger.
● §5 stk. 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsordnen for den almene generalforsamling skal mindst indeholde:
Valg af dirigent, referent og op til to stemmetællere.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer, samt budget for næste år
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse: formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en
bestyrelsessuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

○ Enstemmig 
vedtaget
● §6 stk. 3
Årsregnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med generalforsamlingens
dagsorden senest én uge før generalforsamlingen.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §7 stk. 3
Bestyrelsesmøder afholdes hvert kvartal og ellers efter behov. Ved disse møder træffes der
beslutninger ved almindeligt flertal og der tages referat, som inden to uger skal være offentligt

tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Derudover fastsætter bestyrelsen selv sin
forretningsorden.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §7 stk. 5
Fratræder formanden, overtager næstformanden posten og beholder samtidig
næstformandsposten. Formandsposten vil derefter være på valg til næste generalforsamling.

§7 stk. 5a
I dette tilfælde vil suppleanten optages i bestyrelsen som tredje menige medlem, indtil næste
generalforsamling, for at undgå stemmelighed.

○ Enstemmig 
vedtaget
■ Forslag om at man afholder en intern afstemning i bestyrelsen om hvem
der overtager næstformandsposten indtil en ekstraordinær
generalforsamling kan finde sted.
● §7 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. Trækker næstformanden sig er
denne post til valg på næste generalforsamling.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §7 stk. 8
Alle medlemmer af foreningens bestyrelse skal være myndige

§7 stk. 8a
Revisor og revisorsuppleant skal være myndige.

○ Enstemmig 
vedtaget
● §7 stk. 9
Et medlem af bestyrelsen må ikke have en økonomisk interesse i foreningen eller afholdelse af træf
og events.

○ Vedtaget 
med 11 stemmer for og 1 imod.
● §10 stk. 1
Billeder eller videoer taget til et af foreningens arrangementer, må ikke bruges til kommercielle
formål, medmindre der indgås aftale med foreningens bestyrelse om dette.

○ Enstemmig 
nedlagt
■ Vedtægten blev ikke vedtaget da foreningen blev gjort opmærksom på
diverse problemer med denne. Bla. Facebooks regler som siger at de
ejer alle de ting der bliver lagt derop.
Forslag om mulighed for flere forslag og tilføjelse af paragrafferne til generalforsamlingen
Forslag om fredsafstemning (Hvis nogen er imod en person der stiller op)
Eventuelt:
● §9 stk. 2
○ Forslag til foreninger der skal overtage aktiverne.
■ JPopkai  KBH
■ GenkiKai  KBH
■ KAF  KBH
■ AIO  Odense

■ Koyo  Grenå
■ Hikashi  Randers
■ Oba  Århus

