Dagsorden for Generalforsamling Kreds København 05.02.2020

1. Valg af dirigent – Per Vad kom i Per Olesens sted.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent - Sandra Larsen er valgt til referent.
4. Valg af stemmetællere
Maria og Astrid er valgt som stemmetællere.
5. Bestyrelsens beretning
Andreas beretter:
Andet år som formand og igen igen et lærerigt år, det har det både været for mig. Men det har det også
været for os, som bestyrelse.
Et år hvor vi har haft jubilæum og har fokuseret meget på det - vi ville have et jubilæum som folk ville
kunne se tilbage på, et jubilæum hvor de havde fået noget med hjem, iform af nogle foredrag, men også
noget underholdning, både for børn, men også for voksne - vi havde en rigtig hyggelig og et festligt
jubilæum og har fået rigtig meget positiv respons på vores jubilæum.
For første gang i min tid som formand, har vi måtte aflyse nogle arrangementer - DHL og gin/Rom smagning
(alkoholfri) på trods af vi synes det var nogle rigtige gode ideer og folk omkring os, også synes det ville have
været nogle gode ideer. Vi har dog måtte sande at vi skød forkert netop med netop disse to arrangementer.
Jeg vil ref. Til min julemail som jeg sendte ud i midten af dec’ 19 - her er der et overblik over hvilke
arrangementer vi har haft det forgange år.
Jeg vil dog nævne at vi i starten af året havde en forfatter ude, og fortælle om sin nyudgivet bog - anfald og
tryllestøv - som omhandler en pige der har epilepsi - dette er en børnebog og er rigtig god til oplæsning for
de små. (Vi havde nogle bøger med, som folk kunne købe på generalforsamlingen).
Jeg vil gerne tilføje at det er så fedt at se, at der kommer flere og flere nye ansigter til vores arrangementer
- men der også dukker gengangere op.
Det er så fedt, at blive kimet ned på vores mobilepay, ligeså snart et arrangement bliver offentliggjort. Det
gør bare at jeg som formand og resten af bestyrelsen har lyst til at blive ved med at lave arrangementer.
For det er det her vi for et kik af!
I løbet af 2019 kom vores medlemssystem rigtig i luften - hvilket vil sige, jeg som formand, fx kan se
hvormange medlemmer har til dato, og hvor meget det svinger i løbet af et år.
(Se billede)
Yderligere så har jeg lavet et et gennemsnit af hvormange deltagende der har været i 18’ og i 19’
(Se graf)

Det tegner sig til at blive et rigtig godt år - allerede ved vores første arrangement i 2020 ved vores
ølsmagning på skål var vi over 40 deltagende - her fik de udleveret en post’it note - hvor de skrev hvad de
gerne ville opleve med kreds Kbh. Så vi har masser at arbejde på
6. Regnskab
Regnskab fremlægges ved Andreas og Helle. Regnskab godkendt på forhånd af revisor, Jens
Peter Larsen. Regnskabet er godkendt – se bilag
Der bliver stillet spørgsmål til, om det kan være rigtigt, at kredsen kun får 10% af et medlems
kontingent, det har Andres lovet at tage videre, på næste Hovedbestyrelsesmøde. Andreas oplyser
også at bestyrelsen har rigtig mange fede arrangementer i vente – hvilket vil sige der nu skal
fokuseres på $18 midler – så kredsen kan få støtte udefra, så kassen ikke bliver tom – hvilket der
også var et medlem der var bange for der ville ske.
7. Drøftelse af aktiviteter i kredsen
Der er i Kreds København tale om muligheden for netværksgrupper, men da det er en hel ny måde
at samle medlemmer på, skal der nytænkes og bestyrelsen vil finde ud af hvordan vi får startet
disse grupper smartes – og nemmest.
8. Budget
Andreas fremlægger næsteårs budget – med forbehold, der er sat få poster ind på budgettet, men
da der kommer nye kræfter til bestyrelsen, skal de også have mulighed for at sætte deres præg på
budget 2020 – Andreas har oplyst dette til den nye kassér Janni som sidder på hovedkontoret, at
der vil komme et revideret regnskab og dette bliver også godkendt af de tilstedeværende.
9. Valg af bestyrelse herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Louise, Astrid, Andreas og Sandra er på valg. Maria og Emil udtræder og genopstiller ikke. Helle
stopper også som regnskabsfører.
Andreas, Sandra, Louise, og Astrid er genvalgt. Charlotte Werling indtræder for første gang i
bestyrelsen.
10. Valg af suppleanter
Irene Grønbek Nielsen og Stinne Tobing er valgt som suppleanter. Bestyrelsen har valgt at invitere
Jan som gæst ved de kommende bestyrelsesmøder, da hen også viste interesse for at være
suppleant.
11. Valg af revisor
Jens Peter Larsen er genvalgt som revisor.
12. Behandling af indkomne forslag.
Der var kommet et forslag, via mail:
I forbindelse med min epilepsi har jeg fået organisk angst og en organisk
personlighedsforstyrrelse. Er der andre og kunne man evt lave en gruppe med samme problematik
og om hvordan man kan leve med det?
Dette vil vi tage op sammen på bestyrelsen når vi mødes.
13. Eventuelt

Ingen punkter under Evt.

