Referat af generalforsamling afholdt lørdag den 5. september 2020 i Odense Konferencehus Odeon.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Generalforsamlingen er lovlig varslet.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabet forelægges.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasser
7. Evt.

Ad1. Nikolaj Raun er valgt som dirigent.
Ad2. Nikolaj bekræfter at generalforsamlingen er lovlig varslet i forhold til
vedtægter.
Ad3. Formand Anders Brogaard beretter at bestyrelsen det sidste år har haft 2
bestyrelsesmøder.
Resten er gået via mail.
Derudover har vi brugt tid på at forberede årsmødet, som blev afholdt samme dag
som generalforsamlingen lørdag den 5. maj 2020 med 50 deltagere incl. alle
leverandørere.
Grundet Co-Vid 19 har det ikke været muligt at tillade flere deltagere.
Der var ca. 30 mennesker på ventelisten til i dag.

Ad4. Regnskabet forelægges og ligges ud på foreningens hjemmesiden, sådan at
deltagerne på generalforsamlingen kan gennemlæse det og komme med
kommentar.
Der er overskud i selskabet på 26.584,40 pr. 31/12 2019.
Der forventes et overskud på omkring 50.000 kr. ved udgangen af 2020.
Der har været en fremgang fra 16 medlemmer til 28 medlemmer dags dato.
Der er ikke yderligere kommentar.

Ad5. Vi fastholder priserne.
Der fortsættes med kontingent på 200 kr. for medlemmer og 5000 kr. for
leverandørerne.
Ad6. Bestyrelsen er genvalgt.
Valg af Revisor ekstern, Jens Erik Jørgensen
Bestyrelsen se således ud efter konstituering:
Formand: Anders Brogaard
Næstformand: Peter Lyngdorf
Kasser: Michael Hald
Sekretær: Ulrikka Mikkelsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kim Corfixen, Bjarne Pedersen og Andreas Aune
Hildrum

Ad7. Evt.: Midt i Dk er at fortrække for at tiltrække flest muligt deltagere.
Skal der gives løn til dem der arbejder mest i bestyrelsen.
Det stilles forslag om at Anders og Kim får et honoar og tak på 10.000 kr. til begge.
Efter deres meget store indsats i foreningen.
Der bliver udarbejdet og udsendt et evalueringsskema til alle deltagerne der har
været til årsødet.
Formand Anders takker af for dette års generalforsamling.

