Referat: Generalforsamlingen 2014-02-15
Anime Kita, ungdomsforening i Aalborg.

Antal fremmødte
15 personer - heraf 15 medlemmer, hvoraf 15 er stemmeberettigede.
Dirigent:
Kenny Hansen
Referent:
Casper Marc Vangsted
Stemmetællere:
Hans Christian (Chriss) og Kristian (krizz)

Bestyrelsens beretning
”I dag tager vi hul på den sjette generalforsamling og det er dermed seks år, to måneder og 15 dage siden
foreningen Anime Kita blev stiftet. I løbet af al den tid har vi haft 13 Kita Træf, 50 Chibi arrangementer, tre
danse events, fire cosplay workshops, et japansk lynkursus og en Studio Ghibli filmdag. Kita har bestemt
haft travlt!
Bestyrelsen har heller ikke stået stille i 2013 og vi har haft hænderne fulde med planlægning af træf og
arrangementer, gennemgang af regnskab og kommunikationen med kommunen.
Vores kasserer har haft kontakt med adskillige lokale banke for at finde en bank der matcher foreningen
bedst. I den forbindelse har foreningen skiftet bank til Jutlander Bank, som er en lokal bank med gode
værdier, visioner og som støtter lokale ungdomsforeninger.
I 2013 satte foreningen rekord med antal deltagere. Vi startede året ud med et jævnt antal deltagere til det
første træf, 74 stk., for at slutte af med 104 deltagere med 21 nye medlemmer.
I løbet af den seneste tid er der dukket nogle nye initiativer op rundt omkring i landet. Der er blandt andet
kommer to nye conventions, Koyo-con og Tomo-con og Asiatisk Kultur Festival i Aalborg. Vi ser positivt på
alle de nye tiltag og håber at det vil fremme den japanske kultur yderligere i Danmark.”

Årsregnskab 2013
Årsregnskabet er blevet fremvist for forsamlingen. Der er et overskud for året på ca. 25.000 kr, men der
mangler stadig en regning fra Huset anslået til ca. 7.000 kr.
Årsregnskabet er blevet enstemmigt vedtaget.

Budget for 2014
Budgettet er blevet fremvist.
Indtægter: 20.000 kr.
Udgifter i alt: 23.560 kr.
Underskudet er grundet en række køb af inventar.
Budgettet er enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent
Fortsat 100 kr. kontingent er enstemmigt vedtaget.
Det er blevet oplyst, at der muligvis vil komme forslag om kontingentforhøjning i løbet af året
(ekstraordinær generalforsamling), hvis forening får anskaffet faste foreningslokaler gennem kommunen.

Valg af Bestyrelse
Næstformand
Rasmus (Junder):
Mads (Prime):
Antal blanke stemmer:

8 stemmer
7 stemmer
0 stemmer

Rasmus (Junder) er valgt som Næstformand.
Kasserer
Sidsel Line er enstemmigt vedtaget som Kasserer, da denne er den eneste kandidat opstillet til posten.
Bestyrelsesmedlem
Mads (Prime):
Kristine (Sachan):
Søren (The_Mew):
Antal blanke stemmer:

5 stemmer
7 stemmer
3 stemmer
0 stemmer

Kristine er valgt som Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem
Mads (Prime):
Søren (The_Mew):
Annette (SoYa):
Antal blanke stemmer:

6 stemmer
6 stemmer
3 stemmer
0 stemmer

Der er omvalg mellem Mads og Søren grundet stemmeligehed:
Mads (Prime):
Søren (The_Mew):

7 stemmer
8 stemmer

Søren (The_Mew) er valgt som Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsessuppleant
Hans Christian (Chriss):
Mads (Prime):

9 stemmer
6 stemmer

Hans Christian (Chriss) er valgt som Bestyrelsessuppleant.
Søren (The_Mew) er trådt ind som midlertidig stemmetæller ved dette valg.

Valg af Revisor og Revisorsuppleant
Revisor
Emma (Gwan) er enstemmigt vedtaget som Revisor, da denne er den eneste kandidat opstillet til posten.
Revisorsuppleant
Troels (Qwasslo) er enstemmigt vedtaget som Revisorsuppleant, da denne er den eneste kandidat opstillet
til posten.

Vedtægtsændringer
Tilføjelser til § 3 Medlemmer:
Der er blevet tilføjet Stk. 4 og Stk. 5, der beskriver behovet for at have medlemmerne opdatere deres
brugerinformation – specielt bopæl – ved tilmelding til et af foreningens arrangementer. Dertil er
foreningen forpligtet til at videregive disse oplysninger til offentlige myndigheder, hvis disse opkræver det.
Stykkerne lyder som følger:
Stk. 4
Som medlem af foreningen forpligter man sig til enhver tid at oplyse foreningen om sit borgerlig navn,
bopæl samt fødselsdato.
Stk. 5
Et medlems oplysninger, jf. stk. 4, kan i visse tilfælde blive videregivet til forvaltningen, kommunen eller
anden offentlige myndighed hvor dette er påkrævet.
Vedtægtsændringerne er enstemmigt vedtaget.

Eventuelt
Hans Christian (Chriss) fortæller om, hvordan han gennem Teknikrådet er ved at forbedre foreningens
nuværende software til brug ved Holdquizzen, og at han meget gerne vil høre forslag til hvilke dele, der
yderligere kan forbedres.

