
Referat af årlig ordinær generalforsamling i Ravnsholt/Reopos
Holbæk Middelalder-, Live og Rollespilsforening.

Afholdt på Slotsmarksskolen, Absalonvej 25,
lørdag d. 15/01 2005 kl. 19:00 - 23:00

1. Valg af dirigent og referent.
Pierre dirigerer, Poul og Anna refererer.

2. Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer, dagsorden er godkendt

3. Formandsberetningen
Formanden Pierre fremlægger formandsberetningen som den står på internet-forummet. Ingen kommentarer.

4. Regnskabet fremlægges
Kasseren Jørgen fremlægger det forløbne års regnskab og uddyber:
LL-regnskabet er uden toiletvogn. Den koster på nuværende vilkår 15.000 årligt i leje, og vil således eliminere Lls overskud. På den anden side vil den bidrage til at forhøje
standarden af LL og dermed bidrage til mere aktivitet, flere deltagere og dermed også flere penge.
Salg af udstyr-regnskabet ligger lavt, fordi der netop er indkøbt buer og T-shirts der knapt er kommet i salg endnu.
Kassebeholdningen er pt. Omkring 60.000 - 70.000 kr.
Revisionen har gennemgået regnskabet og finder at pengene er brugt i overensstemmelse med foreningens formål.

5. Eget hus eller Kulturkassernen?
Mikael Lauridsen vil gerne have undersøgt mulighederne for et "eget hus" med eget lager og åbne værksteder som foreningens medlemmer kan bruge døgnet rundt. Ingen
melder sig til at undersøge mulighederne for et sådant hus, så emnet falder.

Pierre fortæller om planerne for Kulturkassernen: Multi-værksteder som de andre parter også kan bruge, dvs. foreningen skal booke tid. Derudover vil der blive et fælles-lager
med begrænset plads. Der arbejdes på en elektronisk nølgesystem. Der er ikke udsigt til brugerbetaling. Dog er alt dette noget der stadig arbejdes på; intet er besluttet endnu.

Mange mener at lagerplads er foreningens mest preserende behov, og Lars, Mikael og Dan vil undersøge mulighederne for at leje lagerplads (et andet sted end i Pierres skur,
men tættere på end Landstedet).

6. Forslag til vedtægtsændringer
(når antallet af stemmere varierer skyldes det at folk gik til og fra mødet)
Det diskuteres om generalforsamlingen skal have lov at ændre i vedtægsforslagene. Diskussionen ender med en meget forvirret vejledende afstemning, der giver udtryk for at
det ønskes ikke.

Forslag 1 - Omkring bestyrelsen:
Forslaget forkastes med 1 stemme for og 9 imod, 20 undlod at stemme.

Forslag 2 - Kontingent for studerende:
Forslaget forkastes med 1 stemme for og 21 imod, 8 undlod at stemme. (Kasseren argumenterer med at det vil give mere administrativt arbejde)

Forslag 3A - Indkaldelse til GF:
Forslaget vedtages med 25 stemmer for og 0 imod, 5 undlod at stemme.

Forslag 3B - Vedtægtsændringer og dagsorden:
Forslaget vedtages med 26 stemmer for og 0 imod, 5 undlod at stemme.

Forslag 4A - Forældre i bestyrelsen:
Forslaget forkastes med 0 stemmer for og 23 imod, 7 undlod at stemme.

Forslag 4B - Forældre på pladser:
Forslaget forkastes med 0 stemmer for og 23 imod, 7 undlod at stemme.

Forslag 4C - Opløsning af foreningen:
Forslaget vedtages med 19 stemmer for og 2 imod, 5 undlod at stemme.

Forslag 4D - Bestyrelsens kontingent:
Forslaget forkastes med 0 stemmer for og 26 imod, 3 undlod at stemme.

7. Nedsættelse af samværspolitikudvalg
Pierre forklarer at samværspolitikken skal omfatte ALT samvær i foreningens regi. Den skal forklare foreningens holdning til f.eks. stoffer, sprog, ledere, børn osv. -
derudover ved ingen rigtig hvad politikken skal indeholde før lovforslaget bliver vedtaget i folketinget.
Jørgen forklarer at lovforslaget er møntet på sportsklubber ol., hvor skellet mellem ledere og børn er tydeligere, derfor skal foreningen selv finde sit formål med at have en
sådan politik, samt hvad dens indhold skal være.

Et af formålene med en sådan politik er at det overfor forældrene signalerer ordnede forhold, at foreningen har tænkt over disse emner og taget stilling til dem.
Generalforsamlingen enes om at nedsætte et udvalg der inden 3 måneder laver et debatoplæg som sendes til åben debat på hjemmesiden.

Udvalget består af: Poul, Tiim, Louise, Eli og Anna. Stine fungerer som konsulent og forældrekontakt. Derudover skal DGI-manden inddrages.

8. Børneattester
Orientering om børneattester. Det er ikke det samme som straffeattester, der er kun registreret forhold som omhandler børn. Formalia omkring hvordan det rent praktisk skal
fungere, finder vi ud af når lovforslaget bliver vedtaget.

9. Nedsættelse af forældrekontaktudvalg
Stor applaus til Maibritt og Hasses forældre, som gerne vil hjælpe!

Men de er de eneste, ud af alle forældre som er blevet kontaktet, så der mangler måder til at møde og inddrage forældrene i foreningens aktiviteter.
Forslag er at forældrene skal fanges til LL, hvor de møder foreningen ansigt til ansigt. Der sættes personer på specifikt denne opgave: Louise er forældrekontakt til LL, Lars er
den til TT. Louise og Lars laver en flyer ud fra materiale fra Pierre, som forældrene kan få med hjem.



10. Retningslinier for arrangementer
LL har problemer med at "alle arrangementer skal stræbe efter at give overskud" (pga. toilettet).
Der er enighed om at arrangementerne skal stræbe efter at give overskud, men er det ikke muligt, må den enkelte arrangørgruppe drøfte problemerne med bestyrelsen, som jo
alligevel skal involveres i forbindelse med godkendelse af arrangementets budget.

På Juniortursfronten er der også problemer; Kristian fortæller om de økonomiske konsekvenser af dette års juniortur, for ham selv og den anden arrangør.
Der er meget diskussion, bl.a. om hvad en "voksen" er, hvad en "junior" er og hvad en "voksen hjælper" er, og hvem der skal betale for deltagelse på juniorture.
Alle er enige om at arrangører skal betale fællesudgifter som alle andre, men at de kan undgå at betale deltager gebyr, hvis de kan budgettere med det.

Kasper og Eli fremhæver et problem: Aldersgruppen omkring de 15-årige er i klemme fordi ikke behøver voksne hjælpere, samt at de ofte betaler for arrangementet selv (og
ikke deres forældre) hvilket gør at de ud af egen lomme betaler dyrt for noget de ikke har brug for.

Vi skelner mellem arrangører og voksne hjælpere, og tager en vejledende afstemning om hvem der skal betale for disses deltagelse:

Foreningen betaler Turen (-s budget) betaler
Arrangører 7 12
Voksne hjælpere 20 1

11. Valg til bestyrelsen
Jørgen er ikke på valg.

Voksenrepræsentant: Pierre
Arrangementsrepræsentant: Oscar
Juniorrepræsentant: Astrid
Seniorrepræsentant: Dan

Suppleanter er Poul og Louise

Fordelingen på pladser:
Formand: Pierre
Næstformand: Dan
Kasser: Jørgen
Sekretær: Oscar
Menigt medlem: Astrid

12. Folk til LL-udvalget
Det nuværende LL-udvalg melder at de først vil beslutte vision, mission osv. Når de så har nogle faste jobfunktionsbeskrivelser for det "nye" LL-arbejde på plads, vil de
annoncere efter nye medlemmer til udvalget.

Farvel og tak.


