Odense, den 20. marts 2014

REFERAT AF

Kansas City Generalforsamling 2014
Dagsorden den 20. marts 2014
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent
for det kommende år.

4.

Indkomne forslag.
Vedtægtsændring er i § 8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf der på generalforsamlingen vælges 2 medlemmer
i lige årstal og 1 medlem i ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges således for en
periode på to år.
Ændres til: Bestyrelsen består af max. 5 medlemmer, hvoraf der på generalforsamlingen
vælges 2 medlemmer i lige årstal og 1 medlem i ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges således for en periode på to år.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.

Valg af revisor.

7.

Eventuelt.
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Ad. 1:
Dirigent: Lise Nielsen (LN)
Referent: Thomas Aarup (TA)
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Ad. 2:
Bestyrelsens beretning:
Økonomi er hovedordet i bestyrelsens beretning. Og har været et vanskeligt år for Kansas City, og vi har
balanceret på en økonomisk afgrund. Mange timer er gået med at diskutere oplæg og udkast til nyt
budget sammen med Nykredit og Nordea, men der er lagt endnu flere timer i at få alle budgetter og
regnskaber til at gå op. Her vil vi gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til vores direktør Thomas
Aarup, som fik overbevist Nykredit om, at vi er værd at bevare og på den måde fik skaffet en afdragsfrihed
som betyder at vi spare ca. 600.000 kr. om året. Og vi har fået professionel hjælp til genopretningen af
både Børne- og ungeafdelingen, vores revisor Jørn Christiansen og advokat Per Demant, som hermed får en
stor tak for deres indsats.
Og en tak skal lyde til vores tidligere formand Morten Hedemann, der blev nødsaget til at gå af som
formand pga. personlige årsager. Og tak til Lise Nielsen som overtog efter Morten, i en svær tid.
Ad. 3:
Regnskabet er fremlagt og godkendt.
Kontingent for 2014 fastsættes til:

kr. 500 for ikke-sponsorer
Sponsorer er automatisk medlem af Kansas City

Ad. 4:
Indkomne forslag:
Ændring af § 8. i vedtægten er vedtaget. Ændringen føjes til vedtægterne.

Ad. 5:
Rasmus Brylle og Lise Nielsen modtager genvalg.
Thomas de Mik opstiller og bliver valgt.

Ad. 6:
Jørn Christiansen fra Dansk Revision fortsætter som foreningens revisor.
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Ad. 7:
Intet til eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttes. Tak for god ro og orden!

Thomas
de Mik

____________________________________________
Underskrevet af formand, Thomas de Mik

