Referat af ekstraordinær generalforsamling
25/08 – 2012

Fremmødte til generalforsamlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenny Hansen (Nikkelmann)
Casper Vangsted (Camavan)
Mads Nielsen (k4emic)
Mads Østergaard (Prime)
Rasmus Andersen (Junder)
Søren Larsen (The_Mew)
Kristian Hastrup (krizz)
Camilla (usernameistaken)
Jens Nielsen (Shin)
Sidsel Line Nielsen (Katsuya)
Annette Breum (SoYa)
2 vidner, som ikke er medlem af foreningen

Alle ovenstående medlemmer (med undtagelse af de 2 vidner) er bekræftet som værende aktive og har derfor
stemmeret under generalforsamlingens afstemninger.

Årsregnskab 2011
I forbindelse med en efterspørgsel fra Aalborg Kommune, der stadig mangler foreningens årsregnskab for år
2011, blev regnslabet og dets uheldige omstændigheder angående uoverensstemmelse fremvist og forklaret
til forsamlingen med forslaget om, at det blot skulle forsøges afsluttet i dets nuværende fejlagtige tilstand og
indsendt til kommunen med tilhørende notater om, hvordan og hvorfor det kom så vidt, og hvad der vil blive
gjort bedre i fremtiden.
Regnskabet har været forsøgt rettet og færdiggjort flere gange før, men uden held grundet manglende bilag
og informationer. Problemet bunder ud i en dårlig modtagelse af årsregnskabet ved Kasserer-skiftet.
Afstemning:
Det var enstemmigt vedtaget, at årsregnskabet skulle godkendes og indsendes i dets nuværende tilstand.

Fælles animeforbund i Jylland
Der har været forslået at indgå et samarbejde med alle (så vidt muligt) animeforeninger i Jylland for at danne
en regional/landsforening. Denne vil have til formål at styre alt det administrative arbejde bag facaderne og
holde styr på regnskaberne for hver enkelt forening, hvilket kan være en stor byrde for enkelt små foreninger.
De ”individuelle” foreninger står stadig for at oprette events, mm. for kun sin forening og dens medlemmer,
som det fungerer nu.
Dette kan hjælpe gevaldigt på at få styr på alle de trælse aspekter af et foreningsarbejde, som kan hæmme
fremgangen af foreningernes formål, og hvad de kan tilbyde for deres medlemmer.
Om Anime Kita skal tage del i dette samarbejde blev taget op til afstemning under generalforsamlingen:
Vedtaget

Vedtægtsændringer
Mange forskellige vedtægter var på afstemning til ændring, og alle disse blev vedtaget, en del dog med
justeringer. Vedtægterne kan findes her: http://www.anime-kita.dk/om-os/vedtaegter/
Sema vil blive underrettet angående, hvor vidt medlemmer bliver slettet fra systemet, når de har været
passive i over 12 måneder.

Valg af Kasserer
Følgende kandidater stillede op til Kasserer-posten:
- Sidsel Line ”Katsuya
- Jens ”Shin” Nielsen
Katsuya blev valgt som kasserer med 7 stemmer af de i alt 11 stemmeberettigede.

