Connie bød velkommen til de fremmødte og åbnede aftenen med valg af
deltagerrepræsentant
Birgit modtag genvalg og blev valgt som deltagerrepræsentant.
Nina Rask valgt som suppleant

Generalforsamling 9. marts 2020
kl. 19.00
Frivilligcenter, Aabenraa
Per S. Kristensen bød aftenens deltagere velkommen og gennemgik kort dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Connie Schmidt valgt som dirigent
2. Valg af referent
Lisbet Dalsager valgt som referent
3. Valg af 2 stemmetællere
Birgit Ravn og Annette Ravn Jensen valgt som stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen
Per fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen kan efterfølgende læses på hjemmesiden eller rekvireres ved henvendelse til
skolelederen på gokaabenraa@gmail.com
Lisbet nævnte kort, at det går godt med aftenskolen, tilmeldinger og afvikling af
undervisningen. Derudover kunne oplyse, at der startet 3 hold op på Fjordskolen, Kruså. Der
er indgået et samarbejde med Ældresagen Kruså og alle 3 hold blev fyldt i løbet af et par
dage.
5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Annelise fremlagde regnskabet for 2019. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til
skoleleder på gokaabenraa@gmail.com
Årets overskud lyder på 38.560, 65 kr.
Regnskabet blev godkendt.

6.

Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingent sættes til 0 kr.
Medlemskontingent på 0 kr. blev vedtaget.

7.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

8.

Valg til bestyrelse og suppleanter hertil
Gennemgang af bestyrelsen:
Ordinære medlemmer (Annelise, Annette BJ. og Per)
Deltagerrepræsentant (Birgit Ravn)
Deltagerrepræsentant – suppleant (Nina Rask)
Underviserrepræsentant (Merete og Tove deler pladsen)
Repræsentant udpeget af gigtforeningen (Annette Lund)
Per og Annette BJ genvalgt til bestyrelsen.
Annette Lund (1. supl) og Brit Christensen (2. supl) valgt som suppleant til bestyrelsen.
Annette Lund giver Gigtforeningen besked om, at de skal udpege en ny repræsentant til
bestyrelsen.

9.

Valg af revisor og suppleant hertil
Poul Hviid modtager genvalg og blev valgt.
Der blev ikke valgt en revisor suppleant.

10.

Eventuelt
Annette BJ uddelte blomster og nåle til frivillige.
Per S. Kristensen
Birgit Ravn
Merete Z.
Tove
Annette BJ
Derudover fik Connie Schmidt en blomst for hendes indsats i bestyrelsen.
Tak for i aften!
Efter mødet var aftenskolen vært ved lidt mad og drikke.

