Referat fra generalforsamling i FAKS d. 29/03-17
Hospitalet Valdemar, Haslevvej 13, 4100 Ringsted kl 18.30
Tilstede 21 stemmeberigtigede og 2 pårørende

Lars B Møller byder velkommen
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Sanne Lydø. Dette godkendes. Sanne fortæller at der er indkaldt rettigdigt til
generalforsamlingen.
Dagsordenen vedtages
2) Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Pia Lorentzen som referent. Dette vedtages.
Stemmetællere bliver Maja Rasmussen og Anna Zabell
3) Formandens beretning v Pia Frederiksen
Beretningen godkendes
4) Regnskab og budget v Pia Lorentzen
Begge dele gennemgås og godkendes
5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at alle kontingenter fastholdes. Dette godkendes
6) Indkomne forslag
Bestyrelsen trækker deres forslag om ændring af §12 stk. 3 tilbage. Da der er flere der har tilbudt
deres arbejdskraft i bestyrelsen. Dette godtages.
Ændring af 15. Bestyrelsen foreslår at der tilføres følgende:

Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og evt.
overskud overdrages til anden humanitær forening.
Dette godkendes.

Niels Olsen har indsendt forslag om at slå Temadage og generalforsamling sammen og afholde den i
Middelfart. For på den måde at give mulighed for at der kommer flere deltagere til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlægger deres begrundelse for at de ikke syntes at det er en god ide:
 Alene i kørsel vil det give en merudgift på 6476,- (som bestyrelsen ser ud nu) Dette er fordi
bestyrelsen er pålagt at deltage i generalforsamlingen og får derfor kørslen betalt.
 Sandwich til 65 personer 4875, Drikkevarer 1625,Altså en merudgift på 12.976,- som vil skulle tages fra hovedkassen. Da vi ikke får sponsorater til
generalforsamlingen. Dette er priser svarerne for d.d så prisstigning må påregnes.
En anden udfordring er at få lokaler. Regnskabet skal være færdigt og godkendt af både bestyrelse
og revisorer, så januar er udelukket. Indkaldelse skal sendes ud i forhold til vedtægter. Så marts er
absolut tidligst da kontingentet skal være betalt for at medlemmerne er stemmeberettiget. Det
betyder at vores rabataftale med hotellet ikke kan bruges da der på denne tid begynder at være
arrangementer i weekenderne. Så både medlemsweekend og generalforsamling bliver ca 50%
dyrere. Og der skal bookes året før.
Det vil ikke være muligt at afholde generalforsamlingen efter 1/6 for der skal regnskabet være
godkendt og afsluttet.
Hvis det besluttes at slå begge dele sammen, vil det kræve at der er andre der varetager alt arbejde
omkring medlemsweekenden: booking, tilmelding, betaling, finde oplægsholdere og afregne disse,
programsætning, og ikke mindst søge de sponsorater der skal til.
Der er for meget arbejde før, under og efter begge dele til at Pia F og Pia L kan varetage begge dele.

Forslaget sendes til skriftlig afstemning. Resultatet er 14 imod og 7 for. Forslaget forkastes

7) Valg til hovedbestyrrelse
A Sidse Holten vælges som næstformand
B Pia Lorentzen genvælges som kassér
C Janni Jørgensen genvælges som landssekretær (da bestyrelsen har trukket sit forslag tilbage)
D Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Max Linnebjerg og Helle Hansen
For 1 år vælges: Jonas Meelby Bach og Gitte Andersen Ørris
E Lars B Møller, Anne Zabell og Marlene Steengård vælges som suppleanter

8) Valg af revisorer
Lis Lyster og Maja Rasmussen genvælges
Anders Kristiansen genvælges som suppleant

9) Evt.
Der forespørges hvorfor der skal sendes artikler til bladet i word dokumenter. Da dette kan være et
problem hvis man har en MAC computer. Og vil gerne have besked mere end 3 dage før deadline
hvis der er noget galt med det indsendte
Svar: Der kan nu sendes artikler i pdf filer. Eller man kan skrive direkte i en mail. Billeder skal altid
sendes separat.
Afdelingen i Horsens vil gerne have af vide om det er muligt at få oplysninger fra databasen, om
hvem der bor i området og er medlem af FAKS
Svar: Pia F undersøger om det er lovligt at videregive disse oplysninger. Eller om det hører ind
under persondataloven. Det nævnes at hvis der afholdes arrangementer som man gerne vil gøre
opmærksom på er det muligt at sende en mail til bestyrelsen. Der så kan sende den videre til de
medlemmer i området der er mailadresser på i databasen. Der opfordres også til at bruge
hjemmeside og Facebook til at gøre opmærksom på hvad der sker i lokalafdelingerne

Der er en forespørgsel på om det er muligt at lave familie rabat for hustand medlemsskaber
Svar: Det vil kræve et forslag til generalforsamlingen. Da der ikke kan vedtages noget under
eventuelt, og det kræver vedtægtsændring.

Referent: Pia Lorentzen

