Generalforsamling
Fredag d. 4. september 2020 kl. 11.00
Jysk Arena, Holmris Lounge, Ansvej 114, Silkeborg.

Dagsorden;
1. Valg af dirigent: Malene fra bestyrelsen vælges og kan konstatere lovlig varsling af indkald til
generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse: Sendes ud med referatet. Kasper gennemgår
beretningen, som er udarbejdet ifm oprindelige dato i april. Et år fyldt med aktiviteter og arrangementer.
Der efterlyses gode historier til at lægge på ex. hjemmeside. Beretningen godkendt.
2. Regnskab for det forløbne år 2019: Kasserer Hanne fremlægger regnskabet, som godkendes.
Som opfølgning på 2019 regnskabet, har Hanne skabt sig et overblik over manglende
kontingentindbetalinger i 2020. Vi synes, der er for stort antal manglende betalinger, trods der bliver
sendt påmindelser ud med næste girokort. Det kan ha mange årsager, som vi også er gode til at tage
hensyn til, men vi mener, der skal strammes op! Vi snakker forskellige løsningsmuligheder, som
tages videre op på bestyrelsesmøde. Vi har desuden en forpligtelse ift § 7 i vore vedtægter.
Ift vores konto med projekt ”ung psykisk Sårbar”, og som har ligget ubrugt i 2019, har vi et ønske
om at få gang i aktivitet for de unge. I kommende år vil vi gerne have `gang`i brug af kontoen

4. Budget for det kommende år 2020: godkendt uden kommentarer. Et budget som skrider med
nedlukningen i foråret, pga Covid restriktioner.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
•

På valg er Jørgen Olsen – Jørgen ønsker genvalg. Jørgen genvælges til bestyrelsen

•

På valg er Kaspar Ginnerup Knudsen – Kaspar ønsker genvalg. Kasper genvælges til
bestyrelsen

•

Jan Fruerlund ønsker at fratræde bestyrelsen – nyt medlem ønskes. Vi siger farvel til Jan ifm
mange års bestyrelsesarbejde. I stedet vælges Betina L. Sørensen, som arbejder i SP&R.

Velkommen til Betina
•

På valg til suppleant er Kirsten Nørskov – Kirsten ønsker genvalg. Kirsten genvælges.

• På valg til suppleant er Per Koretke – Per ønsker genvalg. Per genvælges
6. Valg af revisor og suppleant
•

På valg er Lone Kinch og Johannes Skårhøj – Lone og Johannes ønsker genvalg: Lone og
Johannes genvælges

7. Behandling af indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag
8. Eventuelt: 3 punkter: Ønske om større klarhed over sundhedstovholders ansvar ift ophængning af
opslag – contra Silkesinds opgave.
Naturtræning: hvordan melder vi mere ud ift aktiviteten?
Forslag til foredragsholder: Katrine Gisiger (holder foredrag d 8.10 på Via)
Jørgen + Kasper deltager i et møde med Finn Nielsen fra Logen Sacro d 7.9.

Referent: Kirsten Nørskov.
•

9 deltagere ved generalforsamling

