Referat af
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 21. marts 2018. Kl. 18.30 til 21.30
Aleris Hamlet, Haslewej 13
4100 Ringsted
Velkomst ved bestyrelsesmedlem Marlene Steengaard Hansen
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Niels Olesen fra Horsens, Niels blev valgt.
Niels konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
Der er 11 stemmeberettigede til stede.
Der er 1 ikke stemmeberettigede til stede.
2) Valg af referent og stemmetællere 2 stk.
Bestyrelsen foreslår Janni Jørgensen, som referent.
Janni Jørgensen blev valgt.
Stemmetællere blev Marion Cramers, Torben Larsen.
3) Formandens beretning. Ved Jonas Meelby Bach Nielsen.
Beretningen blev godkendt af alle.
4) Regnskab og budget. Ved Pia Lorentzen.
Regnskab og budget godkendt af alle.
5) Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent)
Kontingentet er godkendt.
Der blev spurgt til om medlemskab kunne deles op i rater. Det er for stor en arbejdsbyrde for
kassereren at opkræve kontingent flere gange om året. Der blev stillet forslag om at man selv
kan lave en aftale med sin bank om en opsparings konto, så pengene står på ens egen konto,
når kontingentet skal betales. Læg evt. kontingentet ind under dit månedlige budget.
6) Indkomne forslag.
a. Bestyrelsens vedtægtsændringstorslag blev godkendt.

7) Valg til hovedbestyrelse.
a. Formand: (for 2 år) Pia Frederiksen, stiller op til genvalg.
Pia Frederiksen blev valgt.
b. Landssekretær: (for 2 år) Birthe Omdahl.
Dette punkt udgår, da bestyrelsens vedtægtsændring blev vedtaget.
c. Landssekretærsuppleant: (for 1 år) Janni Jørgensen
Dette punkt udgår, da bestyrelsens vedtægtsændring blev godkendt.
d. Bestyrelsesmedlemmer: (2 stk. for 2 år) Jonas Meelby Bach Nielsen og Janni
Jørgensen stiller op. (1 stk. for 1 år) Gitte Andersen Ørris stiller op.
Jonas Meelby Bach Nielsen, Janni Jørgensen og Gitte Andersen Ørris blev valgt.
e. Suppleanter (2-4 stk. for 1 år) Birthe Omdahl stiller op.
Birthe Omdahl blev valgt.
f. Valg af revisorer (2 stk.) Lis Lyster og Maja Rasmussen modtager begge genvalg.
Lis Lyster og Maja Rasmussen blev valgt.
g. Revisorsuppleant. (1 stk.) Per Kristiansen tager gerne suppleantposten.
Per Kristiansen blev valgt.
8) Eventuelt.
Her snakkede vi om hvordan vi kan gøre FAKS mere synlig.
Vi snakkede med vores medlemmer om hvad FAKS gør for vores medlemmer.
F.eks. vores lokalafdelinger og vores sundhedspolitiske arbejde.
I øjeblikket er vi ved at sende brev og materiale ud til erhvervsdrivende, da vi lige har oprettet
erhvervsmedlemskab.
Torben Larsen og Marion Cramers vil gerne være behjælpelige med at skrive labels.
Der blev spurgt til hvorfor vi sender rykkere ud to gange, den ene gang inden udløbsdatoen for
at betale kontingent.
Vi har sendt en betalingspåmindelse lige inden kontingentet skulle være betalt, for at gøre
opmærksom på at nu er det sidste chance for at betale rettidigt. Dette har vi gjort for at spare
porto til evt. rykkere.
Den 5 marts har vi sendt rykkere til dem der ikke har betalt, med et brev dateret den 1 marts
Referent Janni Jørgensen

FAKS
Urtehaven 76, kld.
2500 Valby
E-mail: faks@faks.dk

