Referat af generalforsamling 2009
Lørdag den 6. juni 2009
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab - v./Revisorer Martin Vilstrup og Martin Brynskov
Fastlæggelse af kontingent, se bestyrelsens forslag under pkt. 6
Behandling af indkomne forslag
a. Kontingentændring - forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår de nuværende kontingenter forhøjet og ændret til:
Ordinært medlemskab
: 300 kr. (i dag 200 kr.)
Støtte / Studerende:
: 150 kr. (i dag 100 kr.)
Husstande (2 medlemskaber) : 400 kr.

Forslaget motiveres i, at bestyrelsen finder, der er behov for en almindelig kontingentforhøjelse for
at kunne opretholde det nuværende serviceniveau for vores medlemmer. Omvendt ønsker vi at
tilgodese familier med 2 medlemskaber.
7. Valg af formand
Jan Østergaard er på valg og ønsker ikke genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen:
Jan Østergaard er på valg og er villig til genvalg
Helle Saager er på valg og er villig til genvalg
Heidi Lassen er på valg og ønsker at udtræde
Thomas Fabricius er ikke på valg men ønsker at udtræde
Suppleanter:
Trine Thorhauge er villig til genvalg
Marianne Dirks er villig til genvalg
9. Valg af revisorer
Begge revisorer, Martin Vilstrup og Martin Brynskov, er på valg.
10. Eventuelt

Referat
Ad. 1
Ida Danneskiold-Samsøe blev valgt som dirigent
Ad. 2
Julie Munck blev valgt som referent

Ad. 3
Jan Østergaard aflagde sin formandsberetning, som var udsendt til medlemmerne forud for
landsmødet.
Ad. 4
Revisorer Martin Vilstrup og Martin Brynskov fremlagde regnskabet for 2008, som var udsendt til
medlemmerne forud for landsmødet.
I 2008 har der samlet været et underskud på ca. 20.000 kr. hvilket dels skyldes at man har valgt at
investere i en ny hjemmeside, dels at foreningen i modsætning til tidligere år ikke havde fået
offentlige midler til afholdelsen af forældrekurset i efteråret.
Der er nedsat et udvalg inden for bestyrelsen, som arbejder på at søge midler fra både offentlige
puljer og private fonde.
Der blev spurgt til muligheden for at skabe et internationalt samarbejde med udenlandske ABAforeninger, mhp. at få adgang til f.eks. EU-midler. Det er en mulighed, bestyrelsen vil tage i
betragtning i det kommende år.
Ad. 5
se pkt. 6.
Ad. 6
Bestyrelsen stillede forslag om en kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kr. årligt, til dækning af
øgede driftsomkostninger. Bestyrelsen forventer umiddelbart at det kommende års udgifter vil være
som udgifterne i 2008, men ønsker også råderum til nye aktiviteter, bl.a. er der brug for en
kvalificering af bisidderordningen. Bestyrelsen stillede desuden forslag om at indføre et særligt
husstandsmedlemskab til 400 kr.
Forslaget om husstandsmedlemskab blev diskuteret. Formålet er blandt andet at tilskynde
forældrepar til at blive medlemmer begge to, hvilket vil øge medlemstallet. Det blev videre drøftet
om den nye kontingentsats var for høj.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 19 stemmer for, og ingen imod. 3 undlod at stemme.
Ad. 7
Jan Østergaard havde siden indkaldelsen blev sendt ud revurderet sin stilling, og indvilligede i
genvalg. Der var ingen modkandidater.
Ad. 8
Der blev valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen, mens to blev genvalgt:
Leif Bonderup Holbæk Nyvalgt
Ida Daneskjold-Samsøe Dyssegård (Gentofte) Nyvalgt
Marianne Glattre Dirks Frederiksberg Genvalgt (hidtil suppleant)
Mai-Britt Syberg Bramming (Esbjerg) Ikke på valg
Helle Saager Odense Genvalgt
Lise Bering Søby Århus Ikke på valg
Lone Vilstrup - Kgs. Lyngby Ikke på valg
Peter Westh København Ikke på valg
Der blev valgt to nye suppleanter, mens én blev genvalgt
Anne Ottosen Århus Nyvalgt

Lars Pedersen - Storevorde (Ålborg) Nyvalgt
Trine Thorhauge Lynge (Allerød) Genvalgt
Ad. 9
Martin Vilstrup og Martin Brynskov blev genvalgt som revisorer
Julie Munck/ 12.06.2009

