Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
25. januar 2020
25. januar 2020
LOKATION: Studenterhuset Odense, Amfipladsen 6, 5000 Odense C
TILSTEDE ER: Johanna, Tea, Louis, Kasper, Vasilica, Maria, Rasmus, Katrine, Lasse, Jaya, Markus,
Maia, Suruchi & Mette.

1. Valg af dirigent
Vasilica vælges
2. Godkendelse af dagsordenen
Alle har godkendt og den er retmæssigt indkaldt
3. Valg af referent
Mette vælges
4. Bestyrelsens/formandens beretning
- Medlemstallet er steget siden 2017 med 50 officielle medlemmer og 370 medlemmer via Facebook.
Disse er dog ikke gyldige i medlemsordningen. Vedligeholdelse i stabilitet i foreningen ifm.
- Antallet af events i foreningen siden 2017 er ca. 29 events, både officielle og caféevents. Der er
nedbragt administrative udgifter og opretholdt solid økonomi.
- Bundlinjen i foreningen skulle gerne ramme de +45.000 kr. (ASU har ramt 49.000 kr.).
- Der har været godt samarbejde med AS hvoraf ASU har deltaget i Landsmødet hos AS, haft møde
med DIA, Korea Klubben, samt været observatører og deltaget i adoptionskongressen NAC på Island
(nordisk paraplyorganisation for alle adoptionsgrupper/bureauer). Dette i led på at optimere de
adopteredes rettigheder og skabe opmærksomhed og viden for, hvordan man kan drive en
adoptionsorganisation for unge adopterede.
- ASU er den eneste organisation i norden som samler adopterede på tværs af afgiverlandene.
- Der er blevet etableret mentorordning via ASU, 2 mentorer og 2 mentees. Der er
støttemedlemsskab, som er blevet skudt i gang med de første 10 støttemedlemmer.
- ASU har desuden modtaget 10 donationer.
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5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Godkendelse af årsregnskab: regnskab enstemmigt godkendt
6. Indkommende forslag ( skal være i hænde hos formanden 1 uge før GF!)
- Vedtægtsændring 1: (§2, st. 1): Foreningens formål. Vi anbefaler, at foreningen tager stilling til,
om vi skal være politiske, da dette fordrer bedre muligheder for fundraising. Vi tilslutter dog ikke
noget særligt parti, men tilslutter os de partier, der arbejder for adoption generelt.
Afstemning: 8 for, 5 imod: Der er taget stilling til at ASU skal være politiske. Vi er ikke partipolitiske,
men vi støtter op om de tiltag fra de partier, som er for adoption. Ved lovændringer angående
adoption, betyder det således, at Adoption & Samfund Ungdom ikke nødvendighed støtter partiets
partiprogram men blot den enkelte ændring eller forslag angående adoption.

Desuden skal vi stemme om, om vi skal tilføje stk 2, hvor vi beskriver foreningens syn på adoption
eller ej? Dette er åbenbart ikke tydeligt nok.
Afstemning: 1 for, 13 imod: Der skal ikke laves beskrivelses om foreningens syn på adoption, da må
siges at det er tydeligt nok, at vi kæmper for de adopterede i Danmark.
- Vedtægtsændring 2: (§3 stk 1): Samarbejdspartner. Skal vi skrive på, hvem vi samarbejder med,
eller er det kun til internt brug?
Afstemning: 1 for, 13 imod. Det er besluttet at der ikke skal skrives i vedtægterne, hvilke
samarbejdspartnere ASU har.
- Vedtægtsændring 3: (§4 stk. 2): Kontingent. Der foreslås en kontingenthævning fra 99/årligt til
129/årligt.
Afstemning: 14 stemmer for, 0 imod. Kontingentet sættes op til 129 kr.
- Vedtægtsændring 4: (§ 6, stk. 2 og 3): Forenings formål: Vi anbefaler, at formand- og
næstformand ansættes forskudt.
Afstemning: 14 stemmer for, 0 imod. Valg af formand- og næstformand skal udføres forskudt.
Formand og næstformand aftaler internt, hvem der vil ansættes for 1 og 2 år. Louis er næstformand
indtil 2022 og Kasper er formand indtil 2021.
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7. Valg af ny bestyrelse (der skal stemmes!)
Følgende træder af i bestyrelsen:

Følgende stiller op:

Formand: Johanna Vigholt
Næstformand: Tea Dayanita
Kasserer: Kasper Hjorth
Bestyrelsesmedlem: Louis Kolding
Bestyrelsesmedlem: Gabriela Paulsen

Johanna Vigholt
Formand: Kasper Hjorth
Louis Kolding
Katrine Broberg
Markus Lungu Sørensen

Når man er valgt ind i bestyrelsen, så bestemmes posterne internt efter generalforsamlingen ledet af
den stadig nuværende formand (Johanna). Dvs. de forskellige poster deles ud på de nye
bestyrelsesmedlemmer.
Afstemning: 14 stemmer, 0 imod. Alle personerne, der stiller op til bestyrelsen, er enstemmigt
godkendt til at konstituere den nye bestyrelse.
8. Valg af 2 x bestyrelsessuppleanter (der skal stemmes!)
Følgende træder af i bestyrelsen:

Følgende stiller op:

Vasilica Sørensen
Maria Mølholm (ikke til stede)

Vasilica Vigholt
Rasmus Jensen
Mette Ganderup

Fordi der er flere suppleanter, der stiller op end der er poster, skal der foretages individuel
afstemning.
Afstemning: Vasilica Sørensen: 9 for, 5 imod
Rasmus Jensen: 5 for, 9 imod
Mette Ganderup: 14 for, 0 imod
Vasilica Sørensen og Mette Ganderup er valgt som suppleanter for 1 år.
9. Valg af evt. revisor(er) og evt. revisorsuppleant (der skal stemmes!)
Der var ingen som stillede op til de poster og derfor er der ikke valgt revisorer og revisor suppleant.
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
- Eventudvalg (kun events udenfor de 2 officielle events og generalforsamling, der finder sted årligt.
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- Ambassadørudvalg (bestyrelsen vælger, hvem der skal være ambassadører: Som ambassadør skal
man fx tager ud til foredrag og forklare hvem ASU er, formålet med organisationens arbejde og
lignende.
11. Evt.
Intet. Tak for denne gang!
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