ORDINÆRT ÅRSMØDE
LØRDAG 29. FEBRUAR 13.00 – 16.00

REFERAT
1. Valg af dirigent og referent
Carsten Andersen valgtes som dirigent Hasse Schneidermann som referent
Man gennemførte en kort præsentationsrunde og ordstyreren konstaterede at årsmødet var
indkaldt efter vedtægterne og var beslutningsdygtigt.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Hasse Schneidermann fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning.
Efter en kort samtale blev beretningen enstemmigt godkendt
3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen
Kasserer Carsten Andersen omdelte og fremlagde revideret regnskab
Intern revisor Jens Schelde og revisorsuppleant havde skriftligt forsikret, at regnskabet var
retvisende.
Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt.
4. Stadfæstelse af nye medlemmer
5. Behandling af indkomne forslag
Carsten Andersen begrundede bestyrelsens udsendte og omdelte forslag til
vedtægtsændringer.
Ændringsforslag vedr. §1 stk 1 om foreningens navn og hjemsted blev efterfølgende godkendt
Ændringsforslag vedr. §2 om foreningens formål blev ikke vedtaget og beslutning om evt.
ændring af formål udskudt til næste årsmøde
Ændringsforslag vedr. §3 stk 2 om medlemskreds blev efterfølgende godkendt
Ændringsforslag vedr. §5 stk 3 og stk 7 om dagsorden for ordinært årsmøde og
medlemsbeviser blev følgelig også vedtaget – idet det blev vedtaget at der i dagsordens pkt. 6
vedr. godkendelse af budget skal indføjes ”og eventuelt kontingent.”
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6. Arbejdsplan for det kommende år
Hasse Schneidermann omdelte fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan for det
kommende år.
Da man forud for årsmødet havde haft lejlighed til at debattere de fleste af de foreslåede
aktiviteter blev arbejdsplanen vedtaget, idet dog forslag fra Hasse om at udvikle og turnere
med foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” også blev vedtaget.
7. Godkendelse af budget
Hasse Schneidermann fremlagde bestyrelsens forslag til budget til gennemførelse af den
vedtagne arbejdsplan.
Budgettet blev efterfølgende godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen hurtigst muligt
under arbejdet med det økonomiske ansøgningsarbejde, skal udarbejde et mere præcist
budget, hvor især indtægtssiden er specificeret.
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Til bestyrelse genvalgtes:
•
•
•
•

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 genvalgtes
•
•

Jørgen Manniche
Lis Gilager

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Som revisor genvalgtes John Graversgård, Århus
Som revisorsuppleant genvalgtes Lisbet Skov, Esbjerg
10. Eventuelt
BILAG:
A: Vedtagne Vedtægter 2020
B: Vedtaget Arbejdsplan 2020
C: Vedtaget Buget 2020
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