
Referat fra GF i UNF Lyngby den
17122021
Formalia

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmetællere
Tilstedeværende
Godkendelse af dagsorden

Punkter
Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger planer for den
kommende sæson.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (2020) til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
Valg af revisor.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.

Eventuelt

1. Formalia

1.1. Valg af dirigent

1.1.1. MFM er valgt ved fredsvalg.

1.2. Valg af referent

1.2.1. OUJ er valgt ved fredsvalg.

1.3. Valg af to stemmetællere

1.3.1. JOMI og FFA bliver valgt ved fredsvalg.

1.4. Tilstedeværende

1.4.1. JOMI, FFA, OUJ, DJU, AMH og MFM er til stede hvoraf AMH og DJU er
med online. Alle er frivillige og dermed også stemmeberettigede.

1.4.2. ARM deltager online fra klokken 18:37



1.5. Godkendelse af dagsorden

1.5.1. Dagsordenen er godkendt. Generalforsamlingen er desuden indkaldt
rettidigt.

2. Punkter

2.1. Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger

planer for den kommende sæson.

2.1.1. Det har været et hårdt år med uforudsete ting, men har vi haft god
omstilling og er kommet rimelig godt i mål. Siden der er blevet åbnet op
igen har der faktisk været et fint fremmøde af frivillige og et heller ikke helt
dårligt fremmøde af deltagere, på trods af at der ikke kom folder ud i
første halvår. I forhold til den kommende sæson, så går i ind i en vinter
som er lidt usikker grundet corona specielt med de seneste
udmeldinger/restriktioner, hvorfor vi også har investeret mere i grej til live
streaming af foredrag. Vi får generelt mere styr på lager og adgange,
hvilket ellers er noget, der har været lidt i stå under corona.

2.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (2020) til

godkendelse.

2.2.1. Billys bliver åbnet på storskærm, så regnskabet kan fremlægges.
Regnskabet blev gennemgået i går, og i forhold til indtægter ser det
egentlig ret fint ud, selvom vi har mistet sponsorstøtte via UNF DK. I
forhold til udgifter, så er der færre end før corona, da vi har mindre
aktivitet, men vi har dog haft udgifter til at investere i udstyr til live
streaming. Alt i alt er der lidt flere indtægter end udgifter.

2.2.2. Regnskabet godkendes.

2.3. Behandling af indkomne forslag.

2.3.1. Der er kommet et enkelt forslag, som går ud på at fjerne stykke 4 under
§14, der handler om at forpligtelser på over 5000 skal godkendes af
bestyrelsen. Motivationen for forslaget er, at den nuværende regel ikke
stemmer overens med vores banksystem i forhold til, at der alligevel ikke
er to trins godkendelse.

2.3.2. Forslaget godkendes med 6 stemmer for og 0 imod.

2.4. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.

2.4.1. Medlemskontingent bliver fastsat til de 50 kroner som resten af landets
lokalforeninger også har som pris for medlemsskab.



2.5. Valg af revisor

2.5.1. DK (den frivillige, ikke foreningen) genopstiller in absentia som revisor og
er valgt ved fredsvalg.

2.5.2. GF anbefaler at sætte revision ind i årshjulet før næste generalforsamling.

2.6. Valg af bestyrelse.

2.6.1. Alle fra den tidligere bestyrelse er på valg igen da alles perioder er
udløbet.

2.6.2. OUJ, JOMI, AMH og MFM stiller op for en 1-årig periode og vælges ved
fredsvalg.

2.6.3. AMH er på udveksling det første halvår og bestyrelsen vil i praksis derfor
bestå af JOMI, OUJ og MFM det første halvår.

ARM deltager online fra klokken 18:37

2.7. Valg af suppleanter.

2.7.1. DJU og ARM stiller op og vælges ved fredsvalg.

3. Eventuelt

3.1.1. Ingen har punkter.

Generalforsamling slutter 18:45


