
Referat
1. Valg af dirigent.

a. EFLA er valgt

2. Valg af referent.

a. LVA

3. Valg af 2 stemmetællere.

a. NRO og TKL er valgt

4. Godkendelse af dagsorden.

a. dagsorden er godkendt

5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år, samt visioner for det kommende år.

a. Der var ikke særligt meget aktivitet i F21, og fald i bestyrelsesmedlemmer.

b. Vi har lidt prøvet onboarding her i E21 og vi vil forsøge fører det videre.

c. Vi vil også gerne lave flere arrangementer som folk har efterspurgt.

d. Få gang i foreningen igen

e. Få fat i en fuld aktiv bestyrelse

6. Kassereren aflægger økonomisk beretning samt fremlægger det reviderede regnskab til

godkendelse.

a. Regnskabet kan ikke godkendes endnu, da intern revision ikke har haft mulighed for at

godkende regnskabet endnu.

b. Ingen indtægter, da vi ikke har opfyldt kravene for at få penge forskellige steder fra

forskellige kilder.

c. Har givet et underskud på ca. 25.000, hvilket er fint da vi har for mange penge.

d. Budgettet er lagt sent, og er lagt lavt derefter, dog med en del penge lagt til

arrangementer i håbet om at holde flere.

e. Der regnes i budgettet med -65.000kr

7. Fastsættelse af næste års kontingent.

a. Fortsat 50kr

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a. 5 stiller op

b. LVA, EFLA, ARP, NRO og KRIJ

c. alle er valgt ind ved fredsvalg.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter.



a. MP og CPAA stiller op, og er valgt ved fredsvalg.

10. Valg af revisor.

a. LMH genopstiller, DVD stiller også op.

b. alle stemmer for

11. Behandling af indkomne forslag.

a. Ingen indkomne forslag

12. Eventuelt.

a. Der kommer til at være en ekstraordinær generalforsamling da regnskabet ikke er

godkendt

b. Regnskabet er desuden ikke rettidigt, da det skal være godkendt senest 3 måneder efter

regnskabsårets afslutning.
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