Ekstra ord. generalforsamlig 17 Aug. 11
Dirigent: Thomas Aarup
Referent: Shawn Ørgreen

Formandens beretning:
Formanden beretter om de ting at bestyrelsen har haft gang i og de problematikker som er i
fremtiden.
Thomas Aarup fortæller om problemet med at der er for få unge i øvelokalerne.
Indkommende ændrings forslag.
paragraf 1.1 Forslag fra den siddende bestyrelse om at ændre navn for foreningen til FOLIO
Niels forklare baggrunden for ændringsforslaget og påpeger at det er vigtigt at skabeet kraftigere
brand. Enkelte medlemmer giver udtryk for at det er fornuftigt at skifte navn men at de hellere vil
have at det ligger tæt på Kansas City. Niels stiller forslag om at der ikke ændres navn nu men at det
er op til den nye bestyrelse at lave et nyt navn. Et enkelt medlem spørger om det overhovedet er
nødvendigt at ændre navn. Da Kansas City i forvejen er det brand folk kender og ikke ser
En stemmer for ændringsforslaget. Forslaget blev ikke vedtaget.

Paragraf 6.1 ændres til: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter, som vælges for en 1-årig periode på
generalforsamlingen. Ønsker medlemmer at stille op in absentia, skal dette ske ved skriftlig
henvendelse til formanden mindst syv dage før generalforsamlingen.
Er enstemmigt vedtaget
Paragraf 6.2 ændres til: Udtræder et medlem af bestyrelsen, og dette ikke er formanden, er det op
til formanden at vurdere om en af suppleanterne kan indtræde som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem
og ellers indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Er enstemmigt vedtaget
Punkt 6 forslag om kontingent fastsættes i forhold til kvm
Niels forklarer baggrunden for ændringen. Thomas fortæller at kommunen kræver at få
informationer om hvad de enkelte medlemmer betaler og at det kan være et problem i forhold til
forslaget. Thomas opfordre til at der ventes med at beslutte og se hvordan det udvikler sig i forhold
til ungdomsskolerne. Niels er uenig. Flere medlemmer giver udtryk for at det er en god idé. Et
medlem fortæller at han har været med til at opbygge Kansas og øvelokale for. Hvis det stiger for
de store lokaler ifølge det nye forslag. Så forsvinder medlemmet. Han opfordrer til ikke at stemme
for. Herefter er der flere der udtrykker at de ikke syntes at det er fair at der skal være den forskel.
Stemmerne er fordelt således efter afstemningen.
For: 25

Imod: 10
Der opfordres til at lave specielle billige øvelokaler til unge.
Punkt 7 årskontingent
Jesper foreslår at der laves et forslag til at ændre den øgede betaling for dem over 30 år som han
er uretfærdig og at det diskuteres. Martin retter misforståelser omkring den tidligere beslutning på
generalforsamlingen.
Forslag 1
600 for dem over 30
300 under 30
Mindste sats u/20 år
Forslag 2
500 for dem over 30
350 under 30
Mindste sats u/20 år.
Forslag 3
500 kr. for alle
Afstemning:
Forslag 1: 17
Forslag 2: 14
Forslag 3: 1
5 blanke
Anden Afstemning:
Forslag 1: 15
Forslag 2: 16
4 blanke
Tredje afstemning
Forslag 1: 16
Forslag 2: 16
3 blanke
Nyt forslag(forslag 3)
550 for dem over 30 år.
325 for dem under 30 år.
125 u/20 år
Enstemmigt vedtaget
Valg af bestyrelse:
Formanden og bestyrelsen modtager ikke genvalg

Jesper Bøggild-Christensen er valgt som formand
Niels-Erik Ernlund er valgt som næstformand
Ole Andersen er valgt som kasserer
Jesper skytte Sodemann og Jonathan Christensen er valgte som medlemmer
Jakob Rossen Collinge og Nicolaj Bo Pasfall er valgte som suppleanter.
Evt.
Opfordring til den nye bestyrelse at lave en kampagne for at undgå gratister.
Louis opfordrer til showchase på undervisningsinst.
Opfordring til at det føre så hurtig som muligt.
Opf. Til at lave en info folder
Thomas opfordrer til at der laves fordele til unge nye medlemmer. Kom med nogle idéer på mail og
få en øget indsats på Facebook.
Afsluttet

