
GENERALFORSAMLING I BØRNS VOKSENVENNER – 
SKIVEEGNEN

TIRSDAG, DEN 31. MARTS 2009 PÅ FRISENBORGVEJ.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Kamma.

Formanden bød velkommen til de i alt 17 fremmødte.

Dagsorden:
Valg af dirigent. Leif blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet.
Valg af stemmetællere og referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. Referent blev 
Ellen.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

Formanden orienterede kort om en verserende sag fra Esbjerg, hvor en mand 
sandsynligvis har misbrugt Børns Voksenvenners koncept til at skabe kontakt til 
drenge.

      Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren gennemgik det 
reviderede regnskab, som udviste et overskud i 2008 på 10.407,21 kr. og en beholdning 
pr. 31.12.2008 på 20.492,10 kr. Regnskabet er revideret af Knud Erik Due med en blank 
påtegning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 8 til – ’’Regnskabet revideres 
af 1 revisor, som på generalforsamlingen vælges for 2 år’’.
Forslaget fremkommer, idet man er blevet opmærksom på, at der hidtil skulle 
have været valgt 2 revisorer for at overholde vedtægterne. Dette synes ikke 
hensigtsmæssigt. Forslaget vedtaget.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Enkelte 
medlemmer mener, at kontingentet er så lavt, at man med rette kan lade det stige. 
Bestyrelsen finder dog ikke, at det gode regnskabsmæssige resultat i 2008 
berettiger til en forhøjelse. Der er altid mulighed for at give et frivilligt bidrag, 
såfremt enkelte medlemmer har ønske herom. Kontingentet er herefter uændret 
med 50 kr. pr. person.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Leif Engeborg, Kamma 
Andersen og      
Grethe Jensen blev alle genvalgt. Som suppleanter valgtes Ove Andersen og 
Gunhild Rasmussen.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Knud Erik Due blev genvalgt som revisor. 
Til 
revisorsuppleant valgtes Jytte Andersen.   



      9.   Eventuelt     
Elin Pedersen takkede for opbakningen ved 100-gangs festen i maj
Der har i bestyrelsen været talt om et fremtidigt arrangement ved Skive Lufthavn 
med bl.a. en rundflyvning for børn og voksenvenner. Opbakning fra de 
fremmødte. Der skal indhentes tilladelser fra forældre, såfremt arrangementet 
bliver til noget.
Elin Pedersen har fået tilsagn om 2.500 kr. fra Salling Bank. Beløbet kan kun 
bruges i forbindelse med en Jungleaften i Jesperhus Blomsterpark.
Forslag om et besøg på MidtVest. Der var dog tvivl om, hvorvidt dette ville være 
egnet for børn.
Der blev nævnt Camp Lynderup (hestevogn og diverse aktiviteter) som et muligt 
udflugtsmål.
Randers Regnskov blev nævnt som noget bestyrelsen kunne have med i 
overvejelserne om fremtidig aktivitet.

Ellen Andersen
            Referent


