Blixen Klub Rudersdal
Referat af stiftende generalforsamling
torsdag den 5.4.2018
Frivilligcentret, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 A, 2840 Holte
36 deltog i mødet.

Efter foredrag med Nada Naanaah formand for Dansk- Syrisk Forening
blev der budt velkommen til generalforsamlingen.

Velkomst ved Ada Kramer
2. Valg af dirigent Lotte Hassing
3. Referent Birgit Dissing
4. Valg af stemmetællere Hanne Gerner og Dorte Sjølin
5. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse:

1.

Initiativ fra Lotte Hassing, frivilligcentret, Mariehøj som var blevet
inspireret af andre Karen Blixen klubber i henholdsvis Hørsholm og
Gentofte. Søs Stadil nævnte formål som fællesskab, inspiration og
netværk.
På nuværende tidspunkt er der 62 interesserede kommende
medlemmer.
6.

Forslag til vedtægter
Vedtægterne blev godkendt med nedenstående rettelser:
§ 1. Navn blev godkendt
§2. Hjemsted blev godkendt
§3. Formål

Linie 1 er et socialt netværk rettes til udgøre et socialt netværk
§4. Linie 3 og linie 4. Der skal kun stå: man er medlem, når man har
betalt årskontingent.
Linie 5 foreningers rettes til foreningens
Linie 11 s fjernes så der står den af foreningen til enhver tid
§ 5 Kontingent blev vedtaget
§ 6. Generalforsamling blev vedtaget
§7. Ekstraordinær generalforsamling blev vedtaget
§8. Vedtægtsændringer blev vedtaget
§9. Bestyrelsen Linie 6 kasser ændres til kasserer
linie 6: hele afsnittet (der bl.a. fører forhandlingsprotokollen
såvel ved generalforsamlingen som ved bestyrelsens møder)
slettes
Afsnittet ”I ulige år...” flyttes op så det kommer efter linjen
Bestyrelsen vælges....
Linje 13 det tilføjes, så der står: budget for det kommende år
§ 10. Regnskab linie 2 ændres den daglige bogføring til løbende
bogføring
§11. Tegningsret godkendt
§12. Opløsning af foreningen. Linie 6 formål og aktivitet rettes til
formål eller aktiviter

7.

Forslag til fremtidige aktiviteter.

Meiland Gunnergaard

nævnte, at der er indkommet 38 forslag til aktiviteter og udflugter
samt 16 forslag til diverse undergrupper/interessegrupper.
8.

Forslag til budget og kontingent. Det blev besluttet, at
kontingentet for (resten af) 2018 er 100 kr.
Ved mødearrangementer skal hvert deltagende medlem betale 20
kr til kaffekassen.

9.

Valg af bestyrelse.

Ada Kramer, Søs Stadil, Lotte Rasmussen,

Marianne Leth Jørnø, Meiland Gunnergaard.
Suppleanter: Karen Taudorf og Birgit Dissing
10

Valg af revisor.

11

Behandling af indkomne forslag.

12

Eventuelt.

Randi Brandt Nielsen.

Ikke noget til eventuelt.

Dirigent: Lotte Hassing, leder af Frivilligcenter Rudersdal

Der var ingen forslag.

==========================================================
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:
Lotte Rasmussen
Formand
Meiland Gunnergaard Næstformand
Kontakt til Frivilligcenteret, lokalebooking, foredrag
Ada Kramer
Kasserer
Regnskab, budget, vedtægter
Søs Stadil
Medlemslister, kommunikation, tilmeldinger, web, facebook
Marianne Jernø
Udflugter
Karen Taudorf
Suppleant
Birgit Dissing
Suppleant
Referat af bestyrelsesmøder
Efter mødet er foreningen registreret således:
CVR-nummer: 39462494
Foreningens navn: Blixen Klub Rudersdal
Adresse: Øverødvej 246B, 2840 Holte, Frivilligcenter Rudersdal
Email: arnolda.kramer@gmail.com (foreløbig mailadresse)
Bliver senere info.rudersdal@blixenklub.dk

==========================================================

