Anime Kita: Generalforsamling 2013
9. februar 2013

Ordstyrer, Referent og Stemmetællere
Ordstyrer: Kenny Hansen
Referant: Casper Vangsted
Stemmetæller: Mads Østergaard
Der bliver ikke foretaget anonym afstemning.

Bestyrelsens Beretning
Bestyrelsen meddeler at de søger kommunalt tilskud i slutningen af februar.

Skift af Bank
Der er skiftet fra Danske Bank over til Nordea, hvilket gør det meget lettere for foreningen at administrere
sin konto.

Regnskab
Regnskabet fra 2012 stemmer ikke, da der er et hængeparti fra det ikke-overensstemmende regnskab fra
2011 (ultimo), som er ført videre til 2012 (primo). Med dette ukorrekte tal går regnskabet for 2012 ikke op.
Dette skulle ikke være tilfældet for det kommende regnskab 2013, som starter på en frisk.
Årsregnskabet 2012 stemmer ikke, men foreningens økonomi er rigtig sund og spirende, så der er ikke
noget problem angående dette.
Primo for 2013 (hvor mange penge, der er på foreningens konto ved årsregnskabet 2013s begyndelse) er
27.959,97 kr.
Regnskabet er godkendt og accepteret af alle til generalforsamlingen.

Fremtid
Formanden fortæller, at det går fremad i foreningen, og at hængepartierne med regnskaberne ikke
kommer til at fortsætte og få indflydelse i de kommende regnskaber.

Budget
Der er ikke lavet budget for 2013 grundet regnskabsproblemerne, men den nye bestyrelse opfordres til at
lave dette fremadrettet, hvor der forhåbentlig bliver bedre styr på årsregnskaberne.

Valg
Poster til valg:








Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem 1
Bestyrelsesmedlem 2
Bestyrelses-suppleant
Revisor
Revisor-suppleant

Formand
Kenny Hansen stiller op som eneste kandidat. Han har været Anime Kitas formand for 2012.
Kenny Hansen er enstemmigt valgt som formand for 2013 med 7 ud af 7 stemmer.

Kasserer
Sidsel Line Nielsen stiller op som eneste kandidat. Hun har været Anime Kitas kasserer siden midt i 2012.
Sidsel Line Nielsen er enstemmigt valgt som Kasserer for 2013 med 7 ud af 7 stemmer.

Bestyrelsesmedlem 1
Søren Larsen og Rasmus Andersen stiller op til denne post.
Rasmus Andersen er valgt som Bestyrelsesmedlem 1 med 5 ud af 7 stemmer.

Bestyrelsesmedlem 2
Søren Larsen stiller op til denne post.
Søren Larsen er valgt som Bestyrelsesmedlem 2 med 7 ud af 7 stemmer.

Bestyrelses-suppleant
Kristine Højen stiller op til denne post.
Kristine Højen er valgt som Bestyrelses-suppleant med 7 ud af 7 stemmer.

Revisor
Emma Mai Petersen stiller op til denne post.
Emma Mai Petersen er valgt som Revisor med 7 ud af 7 stemmer.

Revisor-suppleant
Troels Jensen stiller op til denne post.
Troels Jensen er valgt som Revisor-suppleant med 7 af 7 stemmer.

Eventuelt

