Viking Cats Generalforsamling 2021
Torsdag d. 4. marts 2021 kl. 19.30 - online

Dagsorden

Punkter

Generalforsamlingens åbning

Tjek.

Valg af dirigent

Malene Thykjær

Valg af referent

Anne Høyer

Valg af stemmetæller

Mette Lambert og Jan Krag

Registrering af stemmeberettigede

Ti deltagere og ni stemmeberettigede

fremmødte

-

Malene Thykjær

-

Mette Lambert

-

Lone Mikkelsen

-

Anne Høyer

-

Tanja Enevoldsen

-

Michael Christensen

-

Katrine Christensen

-

Kathlyn Bjerre

-

Charly Riis

Fremlæggelse af årsberetning, samt

2020 har været et stille og underligt

godkendelse

år grundet Covid-19.
Vi har måttet aflyse to udstillinger,
der ikke har kostet os noget.
Oktober startede vi med at lave
stamtavler til klubbens medlemmer,
der er startet godt op og er ligeledes
modtaget godt.
Killingelisten er oppe og køre.

Tanja stopper i klubben.
Fremlæggelse af revideret regnskab,

Startet forfra på regnskab.

samt godkendelse
Regnskabet har fået en god ny start.
Regnskabet er godkendt.
Bemærkning: Bestyrelsen har det
seneste år gennemgået de tidligere
regnskaber (for 2017-2019), da der
blev fundet uregelmæssigheder og
manglende bilag for overførelser til
privat konto. Vi har kontaktet den
forrige kasserer og er ved at indgå et
forlig med denne.
Fremsatte forslag fra medlemmer og

Ingen forslag.

bestyrelse
Fastsættelse af kontingent og

Kontingentet ingen ændring.

godkendelse af budget
Malene sidder med stamtavler, og det
ser ud til, at klubben kommer til at
tjene lidt på det.
Vi satser på mulighed for indtægter i
løbet af året på fx rafle.
Vi mangler at betale et par beløb til
containeren, så er den vores.

Vi budgetterer på et budget, der er
højere end førhen.
Budgettet er godkendt.
Valg af formand
-

Malene Thykjær (genopstiller)

Valg af kasserer
-

Malene Thykjær er genvalgt.
Tjek.

Kathlyn Bjerre (ikke på valg)

Valg af bestyrelse

Ny bestyrelse

-

Anne Høyer (ikke på valg)

-

Anne Høyer

-

Michael Christensen (ikke på

-

Michael Christensen

valg)

-

Lone Mikkelsen

-

Tanja Enevoldsen (på
valg/genopstiller ikke)

-

Lone Mikkelsen (opstiller for to
år)

Valg af suppleanter
-

Katrine Christensen (på

Ny suppleant
-

Katrine Christensen

valg/genopstiller)
-

Lone Mikkelsen (på
valg/genopstiller ikke)

Valg af revisor
-

Mette Lambert er genvalgt.

Mette Lambert (på
valg/genopstiller)

Valg af revisorsuppleant
-

David Kallesen er genvalgt.

David Kallesen (på
valg/genopstiller)

Eventuelt

Vi vil gerne holde nogle
arrangementer, til når vi må ses
igen:

-

Genetikseminar

-

Hyggeudstilling

-

Rafle

-

Bingo eller banko

-

Opdrætter A-Z

Underskrift dirigent

Underskrift referent

_____________________________

_____________________________

