Generalforsamling
9. april 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Kredsformandens beretning
Årsregnskab
Valg af tre stemmetællere
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af suppleanter
6. b. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

ad. 1. Anette Søgaard valgtes til dirigent
ad 2. Beretningen har været at læse i sidste nummer af Parkiposten
ad. 3 Carl Erik fremlagde regnskabet og redegjorde for det.
Nye regler for styring af økonomi i klubber og kredse blev belyst.
De nye retningslinierne fremgår af vedtægternes §20, stk 4:
Klubben kan af kredsen tildeles et rådighedsbeløb til afholdelse af klubbens
aktiviteter. Klubben har det fulde ansvar for forvaltning af de midler, som tildeles af
kredsen, samt de midler, som eventuelt modtages fra kommunen (§18-mider), lokale
fonde o.l. Til orientering for kredsen fremlægger klubben hvert år inden 1. februar en
oversigt over klubbens aktiviteter og anvendelse af midler i det forløbne år samt et
overslag over det forventede behov for midler til afholdelse af det kommende års
aktiviteter. Formen for denne orientering aftales mellem kredsbestyrelsen og klubben .
Der er altså et separat regnskab i klubberne og separat regnskab i kredsen. De to
regnskaber konsolideres ikke, dvs. at klubbernes årsregnskab ikke indgår i kredsens
regnskab. Det gælder i øvrigt tilsvarende, at kredsens regnskab skal fremlægges til
orientering for landsforeningen, men indgår ikke i landsforeningens årsregnskab.

ad. 4. Der valgtes tre stemmetællere (Hanne, Grete og Lene), men
da det blev et fredsvalg, blev disse overflødige.
ad. 5. Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Poul Israelsen (1år),
Lene Saubjerg (2 år), Pia Fog (2 år).
Genvalgt blev: Carl Erik Jensen og Bjarne Brohus.
Derforuden består bestyrelsen af: Lena Blicher, Ivan Andersen,
Henrik Quistgaard og Kirsten Nørbalk.
ad. 6a Valgt blev: Kurt Alling Nielsen
ad. 6b. Morten Kristensen blev valgt som revisor, og Ivan Møller blev
valgt som revisorsuppleant.
ad.7. Ingen indkomne forslag.
ad. 8. Der blev spurgt om, hvor meget der i det forgangne år var
brugt på Unity Walk, og svaret var 15000 kr.
der var stadig interesse for dette arrangement i kredsen; men
der blev også foreslået at bruge midler (midlerne) på et nyt
arrangement, som kunne kaldes Vendelbo Walk.
På forespørgsel redegjorde Mette Holst for hvordan Unity Walk
er organiseret.

Kirsten Nørbalk

