9. januar 2019

Referat fra ordinær generalforsamling
i foreningen Center for Personlig Udvikling
onsdag den 9. januar 2019
Dagsorden:
1.

Velkomst v/ formand Ulla Sonne Bertelsen
 Ikke yderligere punkter til eventuelt
 Ændringer i punkt 9, idet Torben Mønster ikke stiller op

2.

Valg af dirigent
 Kate blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet
rettidigt med 3 uger og 1 dag.

3.

Formandens beretning
 Vores kasserer Lisbeth døde i juni og Mona overtog posten som kasserer
 18. september havde vi årets arrangement i Musiksalen ”Rose”
 Vores økonomi var lidt presset i efteråret, men medlemmerne bakkede op og vi
klarede krisen
 Shine startede op i 2018. Meditation med B. Kim Pedersen
 Beretningen blev godkendt

4.

Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Mona Anker
 Der har været et underskud på kr. 9.807,72 i forhold til sidste års aktivitet. Det er
dækket af vores bankbeholdning, som nu er på kr. 12.325.
 Et nyt bestillingssystem Nemtilmeld, der er gratis for foreninger, anvendes fremover
 Regnskabet blev godkendt

5.

Godkendelse af budget v/ kasserer Mona Anker
 Forventet resultat ca. kr. 20.000
 Forslag om oversigt over resultater på hvert enkelt foredrag
 Budgettet blev godkendt

6.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent.
 Kontingent blev fastholdt

 Forslag om vedtægtsændringer næste år, således at der står, at kontingentet
vedtages for efterfølgende år (§4, stk 4, punkt 5).
7.

Behandling af indkomne forslag. Disse skal sendes til bestyrelsen pr mail:
cpuviborg@gmail.com senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlagde ændringsforslag der afspejler:
1) at vi ikke sender noget ud med brev; 2) vi sletter referencer til den stiftende
generalforsamling; 3) vi kan godt håndtere, hvis medlemmer melder sig ind dagen før
bestyrelsesmødet, det er ikke nødvendigt med en uge før, for at de har stemmeret; 4) da
bestyrelsen voksede fra 5 til 7 medlemmer bortfaldt behovet for suppleanter, derfor
foreslås ”2 suppleanter” slettet nu. Foreningen har aldrig haft en revisorsuppleant, derfor
slettes den rolle; 5) ”Foreningens daglige ledelse” foreslås erstattet med mere enkel tekst;
6) ”Tegningsregler og hæftelse” foreslås erstattet efter bankens anvisninger; 7) enkelte
sproglige rettelser.
De gældende vedtægter med foreslåede ændringer fremhævet er vedhæftet denne
indkaldelse.
 Vedtægtsændringer godkendt med følgende ændringer til forslaget:
o Bestyrelsen fordeler valgperioderne blandt sig således, at der er skiftevis 3
og 4 på valg hvert år (§6, stk. 4).

8.

Valg til bestyrelsen:
Mona Anker og Kate Kusk er på valg, og de stiller op til genvalg
Marianne Pedersen og Ulla Sonne Bertelsen er på valg, og de stiller ikke op til genvalg

9.



Mona og Kate blev genvalgt



Irene Kruse Henriksen stillede op til bestyrelsen og blev valgt



Anja Ruhe stillede op til bestyrelsen og blev valgt



Betina Kristensen stillede op til bestyrelsen og blev valgt



De tre nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort

Valg af revisor:
 Mette Tylvad blev valgt som revisor

10.

Eventuelt.
 Intet

