
Generalforsamling på Gorr Con d. 29. oktober 2011
Afholdt på AOF, Roedsvej 10, 4300 Holbæk

Fremmødte medlemmer: Pierre, Mette, Vibeke, Eli, Stine, Dan, Kim, Lars Gutjak, Andreas Esso.
Gæster: Søren, Astrid, Tormod, Cecilie.

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Kim
Referent: Pierre

2. Godkendelse af dagsordenen.
OK, ingen indvendinger.

3. Formandsberetningen.
(kommer digitalt senere...)
Kommentarer:
Vibeke: Du glemte sommerferieaktiviteter!
Mette: Det var godt (SA).
Også været sommerture og LV og tur med Høng (som vi håber fortsætter).

4. Regnskabet fremlægges.
Kasseren ikke dukket op. Formand fremlægger foreløbigt regnskab fremsendt af kasserer. Resultatet for 2010 var 584,-
GF har ingen bemærkninger til regnskabet, men kan ikke godkende det før revisor har gennemset det. Revisoren har ikke set regnskabet. Det forventes at kassereren afleverer
regnskabet til revisor imorgen søndag.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling - til endelig godkendelse af regnskabet - d. 25. november (i forbindelse med næste bestyrelsesmøde).

5. Økonomisk status pr seneste afsluttede måned.
Saldo i banken er lige nu: 54.519,23.

6. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
Pierre og Cecilie optæller stemmer. Der er 9 stemmeberettigede. Afstemning ved håndsoprækning.
Forslag 1: Fjerne "Middelalderformidling" for foreningens formål. 9 stemmer for. Vedtaget.
Forslag 2: Rette navnet på landsforeningen. 9 stemmer for. Vedtaget.
Forslag 3: Arrangørgruppers arbejdsgang. 4 ændingsforslag. Stemmer: Æ1:1, Æ2:2, Æ3:0, Æ4:6, Imod:0. Ændring 4 vedtages.
Forslag 4: Tegningsret for foreningen. 2 ændingsforslag. Stemmer: Æ1:0, Æ2:8, Imod:0, Blank:1. Ændring 2 vedtages.
Forslag 5: Tidspunkt for GF. 2 ændingsforslag. Stemmer: Æ1:0, Æ2:8, Imod:0, Blank:1. Ændring 2 vedtages.

7. Valg til bestyrelsen.
Formand: Andreas Esso (valgt)
Næstformand: Eli: 9 (valgt), Dan: 0
Kasserer: Pierre (valgt)
Sekretær: Vibeke: 7 (valgt), Dan: 2
Menigt medlem: Lars Smith: 1, Dan: 8 (valgt)
Suppleanter: Stine, Lars Gutjak

8. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen.
Stine: Bestyrelsen skal sørge for at der kommer et brev med opkrævning af kontingent for 2012.
Kim: Send invitationer til gamle medlemmer, så vi kan forsøge at få nogle af dem gamle tilbage.

9. Valg af revisorer.
Mette og Stine valgt.

10. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
Bifrost Generalforsamling er d. 11.-13. november. Vi må sende 4 delegerede.
Valgte delegerede: Vibeke, Eli, Esso. Den sidste plads kan bestyrelsen eventuelt udfylde senere.

11. Evt.
Gutjak foreslår et samarbejde med Ungdomsskolen omkring et onsdagshold (især i lyset af at der kommer Hobbitten film næste år). Eli har snakket med Ungdomsskolen, og
de er vist interesserede.

Vibeke vil gerne have at vi gør mere ud af events på skoler og lign.

Mette drømmer om noget LL igen. Gutjak arbejder på at tage ungerne med til København til kampagner derinde.
Esso foreslår at vi tager til ROS-live i Roskilde - det er nok lidt nemmere logistisk. Mette er dog ikke så imponeret af ROS-lives junior-kampagne (har ikke prøvet den anden
kampagne).
Der er god stemning omkring en tur til en eller anden kampagne. De interesserede sætter sig sammen og finder ud af noget.

Dan kan godt lide tærte. Uden fisk. Det kan Kim også.
Pierre bemærker at tærte med fisk faktisk godt kan spise, hvis bare man tilføjer rigeligt BACON.

Den afgående formand afslutter generalforsamlingen med "Budding!".


