Ekstraordinær generalforsamling
for

Albertslund GamerZ
afholdt 17. april 2017
Referat

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmeoptællere
Valg af bestyrelse
Afholdelse af næste ekstraordinære generalforsamling
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Claus Agerskov valgt uden modkandidat.

2. Valg af referent
Claus Agerskov valgt uden modkandidat.

3. Valg af to stemmeoptællere
Udelades grundet blot fem deltagere, så afgørelser sker enten ved enighed eller håndsoprækning.
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4. Forslag til vedtægtsændringer
Tilføjelse af §5 Stk. 4.1.
Stk. 4.1. Dagsorden udsendes senest 10 dage før afholdelse.
Begrundelse: Det var en fejl, at der ikke var angivet et tidspunkt for, hvornår dagsordenen for en
ekstraordinær generalforsamling senest skulle udsendes.
Enstemmigt vedtaget.
§6 Stk. 10.2. tilføjes
Stk. 10.2. Formand, kasserer eller revisor/revisorsuppleant må ikke være lovbestemt arveberettigede
eller have bopæl sammen med en lovbestemt arveberettiget.
Betingelse: Mindst en af formand eller kasserer skal fratræde deres post, da de nuværende ikke
opfylder den foreslåede vedtægtsændring.
Begrundelse: Der kan opstå mistanke om misbrug af foreningens midler, når disse to poster
bestrides af for nære relationer. Udviklingskonsulenten ved kommunen gjorde opmærksom på
problemet, men sagde også, at ved fastholdelse den nære relation, så kunne kommunen kræve at
regnskabet blev revideret eksternt af godkendte revisorer. Dette vil forventes at give en ekstra
omkostning på mindst kr. 5.000,00.
Enstemmigt vedtaget.

5. Kontingent for 2017
Ved første ansøgning om at blive en folkeoplysende forening havde vi angivet kontingentet for det
første halve år til kr. 100,00. Det ændres til at gælde for hele året og for fremtidige år, da økonomien
ikke skal være en hindring for at være med i foreningen.
Enstemmigt vedtaget.
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6. Eventuelt
Intet.

Albertlund, den 17. april 2017

Claus Agerskov
Formand

(vakant)
Bestyrelsemedlem

Annette Agerskov
Kasserer

Vita Agerskov
Bestyrelsemedlem

(vakant)
Bestyrelsemedlem

Side 3 af 3

