GENERALFORSAMLING I BØRNS VOKSENVENNER –
SKIVEEGNEN
TIRSDAG, DEN 24. MARTS 2015 PÅ FRISENBORGVEJ.
Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Leif E. blev valgt.
Valg af stemmetællere og referent. Ellen blev valgt som referent
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Formandens beretning er vedlagt som bilag.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren gennemgik det
reviderede regnskab, som udviste et overskud i 2014 på 8.981 kr. og en balance pr.
31.12.2014 på 47.853,6 kr. Regnskabet er revideret af Knud Erik Due med en blank
påtegning. Der er pr. 31.12.2014 14 medlemmer
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
Der er fra bestyrelsen indkommet forslag om at danne en samlet forening for
Skive og Viborg under navnet Børns Voksenvenner Viborg-Skive. Dette blev
vedtaget.
Herefter er foreslået vedtægtsændringer, som er nødvendige i den anledning.
Disse blev ligeledes vedtaget.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ingen
indsigelser hertil. Kontingentet er herefter uændret med 50 kr. årligt pr. person.
Bestyrelsen vil øge indsatsen for at få flere medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var: Ove Andersen, Leif
Engeborg, Erik Rasmussen og Pia Uldbæk. (Leif og Pia ønskede ikke genvalg).
Det var tidligere udmeldt, at Erik Rasmussen ikke ønskede genvalg, men på
opfordring valgte han at fortsætte.
Bestyrelsen foreslog ud over allerede nævnte – Kirsten Grove Kristensen, Gert
Moltzen og Mathias Andersen. Alle blev valgt.
Det lykkedes ikke at finde en suppleant, men bestyrelsen fik bemyndigelse til
senere at finde et emne.
Punktet eksisterer ikke i dagsordenen
Valg af revisor og revisorsuppleant. Knud Erik Due blev genvalgt som revisor.
Til

revisorsuppleant valgtes Jørgen Andersen.
Eventuelt.
Formanden orienterede om et projekt på Skive Handelsskole, som elever har
arbejdet med omkring frivilligt arbejde. Til stor overraskelse for alle, havde
eleverne skaffet
10.000 kr. til foreningen.
De afgående medlemmer blev takket for en stor indsats i bestyrelsen.

Referent: Ellen Andersen

