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                                                 Referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19

Kulturhuset, mødelokale 2, Parkvej 10, 8660 Skanderborg.

Oprindelig dato 20. april 2020 aflyst p.g.a. Corona Krisen.

1. Valg af dirigent: 

Henrik Jeppesen blev valgt. Han konstaterer, at generalforsamling er retmæssigt indkaldt, 
dog ikke i forhold til vedtægter. Da aflysning den 20. april skyldes forsamlingsforbud under 
Corona krisen, besluttede bestyrelsen at afholde den senere på året, og det blev 12. august 
2020.

2. Valg at stemmetællere: 

Udelades da der kun er få fremmødte.

3. Bestyrelsens Årsberetning:

Lene Storm gennemgår beretningen, som i korte træk omhandler:

Medlemmer

Donation fra CISU

Donation fra Viktors Farmor

Samarbejdet med Mahila Haat og rejsen til Indien i februar.

Foreningens donation til træplantnings projektet 

Juletræssalg  

Hvad skal vi arbejde med fremover

Årsberetningen vedlægges som bilag.

4. Årsregnskabet

Blev gennemgået af Jonna Sørensen. Det blev godkendt og underskrevet.

Erik står for regnskabet af CISU donationen, som er en separat del i foreningens regnskab.

5. Næste års budget: 

Der er ikke lavet budget for 2021. Det gør bestyrelsen på næste møde.

6. Kontingent:

Forsætter uændret 150 kr. pr. år
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7. Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af vedtægter. 

De største ændringer er i § 2 stk. 1 som er Organisationens formål.

I den nuværende vedtægt er formålet: At plante træer i Himalaya. Det er et meget snævert 
formål. Bestyrelsen vil gerne udvide formålet til også at gælde udvikling gennem oplysning 
og uddannelse. Det giver bedre muligheder for at søge donationer til projektet.

I § 9 stk. 2 som handler om opløsning af foreningen. I den nuværende står der at 
overskud/formue/materiel går til igangværende projekter. Bestyrelsen vil gerne have til 
føjet: Hvis der ikke er igangværende projekter, beslutter generalforsmlingen hvilken anden 
NGO, der skal have midlerne. 

Øvrige ændringer er mest små rettelser.

Alle ændringer blev gennemgået, og de blev godkendt.

Vedtægterne blev underskrevet af dirigent og bestyrelse.

8. Valg af bestyrelsesmedllemmer:

Poul Hyldgaard Mortensen

Jonna Sørensen

Else Jensen

på valg og blev genvalgt.

9. Valg af suppleanter:

Mie Knudsen

Tove Brøndum

på valg og blev genvalgt.

10. Valg af revisor:

Ib Mølgård på valg og genvalgt.

11.  Evt.: 

Ingen bemærkninger

Referent

Else Jensen


