Foreningen for ATAKSI / HSP

·

Referat fra generalforsamlingen den 16.03.2013 i Middelfart

1. Valg af dirigent, referent og to stemmevalgspersoner
Diana blev valgt til dirigent
Dorthe blev valgt til referent
Thomas og Rico meldte sig som stemmevalgspersoner
Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
Der var ingen ændringer til dagsorden
2. Formandens beretning
(se vedhæftet)
Rico og Gine vil hjælpe os med vores Facebook side.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Kassererens regnskab / GODKENDT
4. Indkomne forslag (se bilag a) / PKT. 1, 2 og 3 er godkendt. De øvrige punkter blev
behandlet under valg.

5. Valg af formand (ikke på valg)
6. Valg af næstformand (modtager genvalg)
Dorthe blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af kasserer (bestyrelsen foreslår Thomas Pedersen)
Thomas blev enstemmigt valgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlem (Henrik modtager genvalg)
Henrik blev enstemmigt genvalgt. Han har meddelt, at han stopper i 2014.
9. Valg af bestyrelsesmedlem (bestyrelsen peger på Nick)
Nick blev enstemmigt valgt.
10. Valg af suppleant (Charlotte modtager genvalg)
Charlotte blev enstemmigt genvalgt.
11. Valg af suppleant (bestyrelsen peger på Diana Holm)
Diana blev enstemmigt valgt.
12. Valg af intern revisor (Frede Christensen)
Frede blev enstemmigt valgt.
13. Valg af bilagskontrollant (Jan Russ)
Jan blev enstemmigt valgt.
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14. Fremtidigt arbejde (se vedhæftet)
Blev enstemmigt godkendt.
15. Evt.
Der blev trukket lod om 2 stk. ”Synklet”. Charlotte og Ida vandt.
Der blev solgt ”Walk´n Roll” krus i ny udgave med teksten www.sca-hsp.dk
Kaffe og dejlig hjemmebagt kage 
Ole Sloth (forfatter med sclerose) fortalte om, hvordan han har lært at håndtere sit liv
med en kronisk sygdom – ved at ”flytte fokus”. Han havde nogle eksemplarer med af
sin bog ”Livet er ikke en gættekonkurrence”, som blev solgt for 100 kr. pr. stk.

I lokalet stod der julestjerner i vindueskarmene, og da sneen dalede, følte man sig hensat til julemåneden.
Trods snevejret var der 26, der mødte op til generalforsamlingen.

Mvh.
På bestyrelsens vegne
Dorthe
referent
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