
MAY DAY Generalforsamling

Søndag d. 13. maj 2012

Sted: Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter (alle på valg)
7. Valg af 2 interne revisorer

8. Eventuelt

1. Marianne Wedel-Ibsen blev valgt til dirigent og Charlotte RYØblev valgt som referent.

Marianne sikrede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, og den følger vedhæftet.

3. liliane fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.

Kontingentindtægter beløb sig til 83.438 for 2011.

Modtagne gaver beløb sig til 2.325 kr. mod kr. 5.600 sidste år.

Indgået fra Tips- og lottomidlerne var kr. 56.381, som er nogenlunde samme beløb som sidste år.

Årets resultat viste et underskud på 6.410 kr.
Det skyldes nye udgifter til bl.a, EDB (styrihg af hjemmeside), som vi nu skal betale for, og til en messe, vi

deltog i i november måned.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter:

Kr. 200,- for privat kontinget

Kr. 500,- for firmakontingent

Studerende og pensionister kr. 100,-

Forslaget blev vedtaget.
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5. Nye forslag

Ingen nye forslag er kommet ind.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

To bestyrelsesposter var på valg: Mads' og Zenias.

Mads var villig til genvalg, Zenia ønskede ikke genvalg. I stedet opstilledes Heidi Riishøj. Ingen andre
ønskede at stille op. Heidi Riishøj blev valgt.

(Således er Erik O. Andersen, Liliane Elbek og Charlotte RYØpå valg i 2013 - 3 i ulige år.)

Der skulle desuden vælges 3 nye suppleanter. Fire blev opstillet, og følgende tre blev valgt: Jesper

Suszkiewicz, Solveig Rasmussen, Andreas Niessen.

Bestyrelsen består således af Mads Wedel-Ibsen, Liliane Elbek, Erik Ove Andersen, Heidi Riishøj og
Charlotte RYØ.

7. Valg af 2 interne revisorer

Henrik Dilling og Bente Nørgaard blev genvalgt som kritiske revisorer.

Ad 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger til eventuelt.
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Charlotte RYØ,rete'ft dato Marianne Wedel-lbsen, dirigent dato
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