19. januar 2021

Generalforsamling 2021
REFERAT
Dagsorden:
1)

Valg af dirigent. Udgik, da generalforsamlingen blev afviklet via mail.

2)

Formandens beretning v/ formand Kate Kusk.

Det har været et vildt år med covid, aflysninger og usikkerheder. Vi har ikke gennemført mange
foredrag, og det er vi naturligvis kede af, og det store arbejde med aflysningerne kunne vi godt
have undværet. Vi havde planlagt 6 foredrag i foråret, men nåede kun at holde to, før Danmark
blev lukket ned. De to vi nåede at holde var mørkets kræfter med Jarle Tamsen og kramning med
Britt Baunsgaard. De 4 resterende foredrag blev udsat til efteråret, og af dem nåede vi kun at
holde to. De to foredrag var d. 15/9 om Maria Magdalene og den 8/10 om indianske medicinhjul
og sange.
Jeg synes, at vi klarede aflysningerne fint og med rettidig omhu. Kun de to sidste aflysninger var lidt
“trælse”. Situationen var den, at en ny nedlukning blev varslet om fredagen, som vi havde
klarsynsaften om tirsdagen. Der var usikkerhed om, hvor mange personer vi måtte mødes i en
forening som vores og der var ikke solgt ret mange billetter, så enten skulle vi aflyse eller i gang
med at annoncere mere massivt. Beslutningen om aflysning traf vi ikke selv, for da vi om søndagen
fik en mail fra Borgerhuset Stationen med besked om, at vi kun måtte være 10 i deres lokaler, så
gik vi i gang med det store aflysningsarbejde. Da vi så om mandagen (dagen før det planlagte
foredrag) fik en ny mail med beskeden om, at vi alligevel godt måtte holde foredrag, så var alt
aflyst og det var for sent for os.
SHINE Meditationerne er med til at trække lys ned til hele Viborg og omegn. Ja til hele Norden. Det
er et godt og vigtigt arbejde. Få er med til at mødes på Stationen hver måned og flere mediterer
med hjemmefra. Nogle tager også meditationen flere gange om måneden. Det er godt at tænke
på, og jeg kan kun opfordre til, at du deltager, også selv om du ikke forstår alt, hvad B.Kim får
kanaliseret ned, så er der alligevel meget healing i. SHINE har været aktiv hele året.
Cafeaftenerne har vi helt udsat, og der er ikke planlagt flere pga. covid-situationen.
Mange af jer har mødt os på Helsemessen på Salonen år efter år, og vi havde også booket en
stand i år, men som så meget andet er det også aflyst pga covid.
Da den nye bestyrelse skulle i gang efter udskiftningen 2019, skulle vi lige lære hinanden at kende.
Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen kan forbinde os til CPU-englen, så for at styrke det, valgte vi at
bruge en dag sammen, hvor vi mediterede og malede engle. Jeg synes, at dagen har været med til
at styrke samarbejdet. Så lige nu står vi med en god bestyrelse, hvor vi er trygge ved hinanden, vi
er blevet rigtig gode til at hjælpe hinanden og der er en god energi på møderne. Det håber jeg
smitter af på de arrangementer, vi holder.
Personligt er jeg meget glad for samarbejdet. Jeg tør godt sige på hele bestyrelsens vegne, at vi
glæder os rigtig meget til programmet 2021, som vi håber, at vi kan gennemføre uden aflysninger.
Egentlig ville vi gerne lave et helt års program, men vi kan kun booke lokaler i Stationen ½ år frem i
tiden, så derfor kan vi ikke planlægge så langt frem, for ellers havde vi gjort det. Efter året med
aflysninger er vi klar til at se fremad og glæder os til 2021’s program, og være med til at skabe en
masse dejlige oplevelser for og med vores medlemmer.

3)

Regnskabsaflæggelse for 2020 v/ kasserer Mona Anker.

Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.
Året har været præget af aflysninger, der selvfølgelig har haft indflydelse på regnskabet.
Samlet er resultatet 1.044,27 kr. flere udgifter end indtægter i 2020.
Beholdningen er på 31.027,69 ved årets udgang så foreningen har en god likviditet.
Vedr. Budget 2021 så er målet, at likvidbeholdningen er på 20.000 kr. ved årets udgang.

4)
Godkendelse af budget v/ kasserer Mona Anker. Bestyrelsen arbejder mod en
kassebeholdning på 20.000, idet foreningen ikke skal skabe overskud.
5)

Behandling af indkomne forslag. Se to forslag og kommentarer på www.cpuviborg.dk

A. Forslag om at sende nyhedsmails med reminder om at indmeldelse i CPU er taget til
efterretning.
B. Henvendelsen og at sikre kompetente foredragsholdere og koncertholdere vil blive
behandlet på førstkommende bestyrelsensmøde. Bestyrelsen bestræber sig på at få dygtige,
etablerede og kompetente foredragsholdere, men vi kender mange gange ikke selve indholdet
og ikke to foredrag er ens.

6)

Fastsættelse af kontingent for 2022. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

7)

Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer.
Kate Kusk, Betina Kristensen, Anja Ruhe og Irene Henriksen genvælges.

8)

Valg af revisor. Mette Tylvad genvælges

9)

Eventuelt.

På foreningens vegne
Kate Kusk, formand
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