Referat fra generalforsamling i cafe Rusfri's venner
Mødested:

Cafe Rusfri

Dato:

Tirsdag den 28. januar 2020 frakl. 17.00 til kl. 1g.30

Deltagere:

26 deltagere heraf 8 stemmeberettigede.

l.

VaIg af dirigent
På formandens forslag valgtes Kurt Helge Andersen til dirigent
for generalforsamlingen. Han
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutringsdygtig. Der var 26
deltagere til stede, heraf 8 stemmeberettigede.

VaIg af referent
Anette Juul Sørensen blev valgt.

Valg af to stemmetællere
signe Nissen Rugaard og Erik Kristiansen blev valgt som stemmetællere.

4. Formandens beretning v/ Anette Juul Sørensen
af vedlagte årsberetning "cafe Rusfri Et år i ord og billeder
2olg-.
Yd$æ
Arsberetningen

blev godkendt.

5.

Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Anette Juul Sørensen fremlagde det reviderede årsregnskab
for 2}lg.Regnskabet blev godkendt
og er vedlagt årsberetningen.

Kim Andersen spørger om kassereren fremover vil lave en udregning på,
hvor mange penge vi
giver i alt i kontingent og gebyrer for at have Mobilepay.
Det fremgår nemlig ikke af dette års

regnskab, idet det er trukket fra inden. Anette lover at lave
en opgørelse over det næste år.

6.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på kr. 50,-

7.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke blevet indsendt nogen forslag.

8.

Valg af kasserer
Anette Juul Sørensen genopstillede til posten som kasserer, og blev valgt.

9.

Valg af sekretær

$rtte Hertz Wiirtz genopstillede til posten som sekretær, og blev valgt.

10. Valg bestyrelsesmedlem

Lonnie Fogh genopstillede til en bestyrelsespost fremtil2022
11. Yalg af to suppleanter

Anne Grethe Sand og Kim Andersen blev valgt som suppleanter

12. VaIg af en revisor og en revisorsuppleant

Kurt Helge Andersen blev valgt som revisor, og Asger Brandstrup blev valgt som revisorsuppleant.

13. Eventuelt

Hardy Christoffersen k0m med et forslog om at udvide åbningstiden om fredagen til kl. 12.00
20.00. Forslaget gives videre til brugerradet som må vurdere om det kan lade sig gøre.
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Efter generalforsamlingen ser den nye bestyrelse således ud:
Anette Juul Sørensen, Fomrand Q02l) og kasserer Q022)
$rtte Hertz Wtirtz, Sekretær Q022)
Else Fuglsang, Bestyrelsesmedlem Q02l)
Morten Bach Sørensen" Bestyrelsesmedlem Q02l)
Lonnie Fo gh, Be§yrelsesme dlem Q022)
KimAndersen, l. suppleant Q02l)
Anne Grethe San4 2. suppleant Q02l)

