Referat af BiA generalforsamling – torsdag den 29. oktober 2015

Tid og sted og fremmødte
Hos Karsten Dam, Egetoften 9, Hellerup kl. 19.30 – 20.30
Ca. 25 medlemmer var fremmødt.
Dagsorden fremgik af medlemsbladet: http://borniafrika.dk/pdf/BiA2015-02.pdf

1. Valg af dirigent
Jan Kildebogaard blev valgt som dirigent. Jan konstaterede, at bladet med indkaldelsen havde været ham i
hænde i tide, men vidste også, at tekniske problemer gjorde, at ikke alle havde fået bladet i tide.
Deltagerne accepterede dog, at generalforsamlingen fortsatte.

2. Valg af referent
Lars Ravn blev valgt.

3. Formandens årsberetning for foreningen
Ses her: http://borniafrika.dk/om-bia/2015-beretning.php
Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af regnskab
Fremlagt i bladet. Blev gennemgået og godkendt. Se: http://borniafrika.dk/pdf/BiA2015-02.pdf

5. Bestyrelsens eventuelle forslag
… til projekter og aktiviteter for det kommende år
Karsten Dam fremlagde på Bestyrelsens vegne, at skolesponsoratprisen ændres til 180 kr pr måned for nye
sponsorater (og håber at de gamle sponsorer frivilligt vil hæve beløbet). Begrundelsen er, at
skolesponsoraterne har kostet 150 kr pr måned gennem mange år, og priserne er steget i Uganda.
Forslaget godkendtes af generalforsamlingen.

6. Andre indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget.

7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent
… for det kommende år
Budget for 2016 blev gennemgået og godkendt. Se: http://borniafrika.dk/pdf/BiA2015-02.pdf
Kontingentet fastholdes til DKK 50,00 for enkeltkontingent og DKK 75,00 for familiekontingent.
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8. Valg af kasserer og revisor for 1 år
Lars Ravn blev valgt som kasserer frem til næste generalformsamling.
Beierholm Statsautoriserede Revisorer A/S blev valgt som revisionsselskab for 2016.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Foged, Lis Jannæs og Anne Møller-Andersen blev genvalgt.

10. Valg af en suppleant
Pia Wind blev valgt.
De to tidligere suppleanter, Nicole Scharf og Merete Boye-Hansen, ønskede ikke genvalg.

11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør
… til bestyrelsen for 1 år
Jonna Kildebogaard er udpeget af Masomo.

12. Eventuelle vedtægtsændringer
Ingen.

13. Eventuelt
Karsten gennemgik diverse tilbud fra foreningen.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og the og hjemmebag. Der blev vist billeder fra foredragsaftener
om Bia i Grønland. Og der blev vist billeder fra Pia Winds private tur til Uganda.
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