BUM – Netværk for Børne og ungekultur i region Midtjylland
Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 2016
Referat
Til stede (med stemmeret):
Erling Kyvsgaard, Ulla Voss Gjesing, Astrid Guldhammer, Helga Hjerrild, Anja Lemcke Stær
Til stede (uden stemmeret):
Kirsten Langer
Dagsorden for generalforsamlingen
1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Astrid
Referent: Kirsten
Dagsordenen er lidt for sent ude. Det accepteres af generalforsamlingen

2.

Bestyrelsens årsberetning
ingen kommentarer

3.

Fremsættelse af kontingent
Den ekstraordinære generalforsamling 18. nov. 2015 vedtog flg.:
Som medlemmer kan optages personer, institutioner og organisationer.
Medlemskontingent for institutioner og organisationer: 800 kr. / år.
Enkeltpersoner, der ønsker at drage fordel af medlemsskabet, kan optages som associerede
medlemmer uden stemmer.
Medlemskontingent associerede medlemmer: 300 kr. / år.
Denne ændring med associerede medlemmer, er BUM usikre på om hvorvidt det bør følges op med et
supplement i vedtægterne. Derfor besluttes det at den nye medlemsstruktur lægges til gennemsyn hos én som
har erfaring med foreningsvedtægter. I tilfælde af at det kræver en vedtægtsændring bliver det et punkt
på den ordinære generalforsamling i foråret.
Kontingentet er enstemmigt vedtaget.
Og det besluttes, at det undersøges om det kræver en vedtægtsændring at lave associeret medlemskab.
Under alle omstændigheder træder ovennævnte i kraft pr. 1. januar 2016

4.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Godkendt
( vedlægges )

5.

Fremlæggelse og godkendelse af Budget
Gennemgang af budgettet:
Budget 2016:
Indtægter:
Medlemskontingent: 30. 000, 00 kr.
Overskud fra 2015:
905, 53 kr.

Udgifter:
Adm., møder m.m.:
Befordring:
Aktiviteter:

2.500,00 kr.
12.000,00 kr.
16.405,53 kr.

Indtægter i alt:

Udgifter i alt:

30.905,53 kr.

30. 905,53 kr.

Budgettet er godkendt.
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6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg: Erling Kyvsgaard og Helle Kappel Nielsen – suppleant Astrid Guldhammer
Erling Kyvsgaard og Helle Kappel Nielsen genvælges
Astrid Guldhammer gensvælges som suppleant
På valg i 2017: Anja Lemcke Stær, Helga Hjerrild og Ulla Voss Gjesing

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Erling Kyvsgaard vælges som revisor og Søren Christian Frydenlund Vad vælges som revisorsuppleant

8.

Medlemskab af foreningen
Forslag om vedtægtsændring:
§ 3 Medlemmer
Medlemmer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig
nærværende vedtægter, kan optages som medlemmer. Enkeltpersoner, der ønsker at drage fordel af
medlemsskabet, kan optages som associerede medlemmer uden stemmeret.
Ændringsforslaget vedtaget.

9.

Indkomne forslag
- ingen

10. Evt.
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