REFERAT FRA ÅRSMØDE 2018
Lørdag 24. februar 2018 12.00 – 15.00
Mødelokale hos Enhedslisten
Studiestræde 24, 1.sal, 1455 København K
Hasse Schneidermann bød de fremmødte velkommen indledte årsmødet et kort mundligt
oplæg om fredens bevægelse i et krigsførende Danmark.
Efter en kort præsentationsrunde gik man i gang med det ordinære årsmøde 2018, som havde
denne dagsorden:
1. Helge Ratzer blev valg som dirigent og Hasse Schneidermann som referent
2. Hasse Schneidermann omdelte sit talepapir og aflagde bestyrelsens beretning.
Efter en kort samtale blev beretningen enstemmigt godkendt
3. Dorte Barfoed omdelte og gennemgik regnskabet for 2017
- idet hun gjorde opmærksom på en enkelt tællefejl, således at det overskud, der overføres til
2018 er på i alt 12.955,94 kroner.
At bestyrelsen på møde i august valgte at dække underskud af lejeindtægt på Store Lærkegård
(6.120, 00) gav anledning til både at konstatere at foreningen har gennemført de mange
aktiviteter i 2017 for meget få penge og samtidig bede den fremtidige bestyrelse om at sikre
bedre balance mellem udgifter og indtægter på Lærkegården i fremtiden.
Da Dorte ikke genopstiller til bestyrelsen (og kasseser) overdrog hun foreningens regnskaber
fra samtlige leveår, sammen med kasserne med kontantbeholdning og rejserefusionspenge og
lovede samtidig at stå den nye kasserer bi.
Intern revisor Jens Schelde var til stede på mødet og forsikrede at regnskabet var retvisende.
Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt.
4. Stadfæstelse af nye medlemmer
5. Hasse Schneidermann omdelte og fremlagde bestyrelsens forslag om at ændre
vedtægternes § 1 om foreningens navn og hjemsted, således at hjemstedet i
fremtiden er København.
Forslaget blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.
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6. Hasse Schneidermann omdelte, fremlage og begrundede de enkelte punkter i
arbejdsplanen for det kommende år.
•

Poul Eck fra Esbjerg Fredsbevægelse uddybede forslaget om en landsdækkende
underskriftsindsamling mod dræberrobotter, ved at præcisere at han/de var i
forhandling med FN-forbundet om at være initiativtager, således at fredsministerium
blot skal støtte initiativet.

•

Poul Eck fra Esbjerg Fredsbevægelse uddybede forslaget om at fredsministerium
deltager i Nordmarks Symposium den 9.-13. august, idet han er formand for
bestyrelsen i den arrangerende organisation.

•

Tom Paamand og Hasse Schneidermann uddybede Aldrig Mere Krigs forslag om at
fredsministerium aktivt støtter en manifestation på FNs International Day for total
elimination of Nuclear Weapons 26.9. 2018 med krav om Norden som A-våbenfrit
område.

•

Hasse Schneidermann kunne tilføje, at han på opfordring fra Lis Gilager, havde ansøgt
om afholdelse af arrangementer i Folkemødets Civilting – et telt for organisationer uden
eget.

Forslaget til arbejdsplan blev med disse præciseringer efterfølgende godkendt, som en
”ønskeliste”, som den fremtidige bestyrelse skal arbejde i forlængelse af.
7. Hasse Schneidermann beklagede at bestyrelsen ikke havde udarbejdet et budget
med henvisning til at arbejdsplanen stadig var under udarbejdelse.
Beklagelsen blev delt af de fremmødte – der opfordrede den fremtidige bestyrelse til at snarest
at udarbejde et budget og at søge midler til at gennemføre aktiviteterne.
8. Til bestyrelse valgtes:
•
•
•
•
•

Bevan Presley (Tid til fred – aktiv mod krig)
Carsten Andersen (Århus mod Krig og Terror)
Hasse Schneidermann (Aldrig Mere Krig)
Helge Ratzer (Århus mod Krig og Terror)
Poul Eck Sørensen (Esbjerg Fredsbevægelse)

Som suppleanter valgtes:
• Jørgen Manniche
• Lis Gilager
9. Som revisor valgtes Jens Schelde, København, og som revisorsuppleant valgtes Lisbet
Skov, Esbjerg
10. Eventuelt
Dirigent, Helge Ratzer

………………………………………………..

Referent, Hasse Schneidermann

………………………………………………..
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