Referat af Generalforsamling
18.05.19
Vissenbjerg, Fyn

TILSTEDE ER:
Formanden, Næstformanden, bestyrelsesmedlem Gabriela, bestyrelsesmedlem Louis, kassérer
Kasper samt Vasilica, Maria, Rasmus og Lasse. Alle er stemmeberettigede.
1) Valg af dirigent
Louis vælges som dirigent
2) Valg af referent
Maria vælges som referent
3) Nyt fra formanden (J)
Siden sidst, har været i Kalundborg. Vi har fået flere penge. Vi er omkring 50 medlemmer. Vi prøver
at etablere cafemøder i Jylland. Det går rigtig godt. Vi har fået udviklet en flyers. Vi håber at komme
til Island med NAC, der er et nordisk adoptionsråd der mødes en gang om året og sparre. Vi vil
gerne være en del af det og kæmpe for de adopteredes rettigheder.
Kasséreren tilføjer til NAC: Man kan godt komme med som betalende medlem, men det er som
udgangspunkt egenbetaling.
Formanden fortsætter: Vi afventer svar fra NAC om vi kan optages. Realiteten er at der skal
arbejdes. Vi skal være i samarbejde med mange flere organisationer. Vi er i gang med diverse
indsamlinger, vi har stadig også vores webshop. Vi har også snakket med Pelle Hvenegaard, som
også gerne vil holde nogle oplæg. Han skal ikke promovere sig selv, men det skal være i forbindelse
med ASU. Vi vil gerne have at han promoverer ASU. Vi Har også haft snakket med DIA, som nu er i
fare for at lukke ned. Adoptionsansøgningerne er faldet så drastisk, så man snakker om, om
adopterede skal adopteres til Danmark. Hvis AS lukker, så vi har penge til at overleve 2 år.
Evt. mulighed for at etablere et møde med Michael Paaske (formand i AS), hvor alle parter snakker
sammen om muligheder for adoptioner. Tilskud fra AS er som udgangspunkt ikke øremærket til
noget bestemt. Jo flere samarbejdspartner vi har, desto bedre. Vi har 5 grupper vi samarbejder
med. AS, DIA, ren natur århusmotion og Korea klubben.
4) Forlæggelse og godkendelse af årsregnskab, og forlæggelse af næste års regnskab
Vi har leveret året s første regnskab. Der har været mange justeringer for at give en rød tråd der
giver mening.
Regnskab for 2018:
Regnskabet for 18. Vi går ud med et overskud med et overskud på 18.670,24. Det er opsparing. Vi
har haft en indtægt på 44.000 og udgift på 26.000. Indestående på foreningskonto pr 31/12-18
51.144,78.
Selve arrangementerne bruger 2/3.af budgettet. Der er ønske om fra kassérerens side, at
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omkostningerne skal ned på 8 % i stedet for de 17 %.
sidste år havde vi 19 betalte medlemmer. Lige nu ligger der 40 betalende medlemmer.
Vi fik desuden hevet 3.500 ekstra i tilskud, ud over de 35.000 fra AS. I år har de budt ind med 35.000
igen.
Inputs:
Kontingent er årligt, med menig medlem Rasmus mener, at man kan hæve det til 200, eller 300,
fordi ASU er en speciel forening. 99 kr. er billigt for et fællesskab og for noget, man går op i.
Udfordringen er den holdning skulle have været sendt til bestyrelsen for 14 dage siden. Vi kan ikke
ændre kontingentet nu. Den anden udfordring er at jo højere vi sætter prisen, jo mere forventer
folk af os og kvaliteten af det vi leverer. Undersøgelse af kontingent og sende spørgeskema ud til
medlemmer.
Der blev stemt om kontingent i Fredericia for 2 år siden som det første, da der blev konstitueret ny
bestyrelse. Det var formandens (nuværendes) beslutning at medlemmer skulle være
beslutningsdygtige og have medbestemmelse. Når kasséreren beregner priser tages det ud fra
Danmarks fem største byer (Aarhus, Aalborg, København, Odense og Esbjerg) og så lægges
arrangementspris oveni, og så fastsættes prisen ud fra det. Hvis der skal stemmes om ændring af
medlemskontingent, skal der være mange med til at ændre det.
Regnskab godkendt
Budget for fremtiden:
2019 skal der være 300 kr. til administration, den er 33% mindre. Den der hedder Bestyrelsesmøder
er blevet 13% større. Som udgangspunkt er der afvigelse på 40% i budgettet. Det lyder af meget
men grunden til det er at vi i år har en projektkonto på 15.000. Den er også ved at blive gjort brug af
nu. Den post skal hverken tjene eller tabe, den skal bare gå i nul. Når der skal laves events, kan vi
booke forplejning og overnatning.
Budget godkendt
5) Indkommende forslag:
Ikke indkommende fra medlemmer kun fra formanden:
•

§ 1, stk 1 (Ændring af vores nuværende navn Adoption & Samfund Ungdom til Adoption
Social Unit)
Der er til tider misforståelser og forveksling mellem Adoption &/ Samfund og Adoption &
Samfund Ungdom.
For: 2
Imod: 7
Konklusion: Ikke vedtaget

•

§ 1, stk 2 (Hvor skal foreningen have adresse)
Formanden forslår det skal følge kassernes adresse eller næstformand. Kasper som kassérer
tilbyder sin egen adresse, af hensyn til bankpost.
For: 9
Imod: 0
Konklusion: vedtaget
Side 2 af 3

•

§ 4 Stk. 1 (Forenings daglige ledelse)
Skal vi have en daglig ledelse?
Teori til praksis. Der vil komme til at være 10 der arbejder med ASU og ikke 5. Der er et
økonomisk aspekt i det, som ikke kan godkendes pt af formanden. Men muligheden for at
blive en del af bestyrelsesarbejdet skal være tilgængeligt.
For: 1
Imod: 8
Konklusion: ikke vedtaget

•

§ 6 (Hvem skal kunne blive optaget?)
Pt. er det kun dansk statsborger, eller hvis du er skandinaver og bor i Danmark, som kan
være medlem i ASU. Det skal vi have lavet om på. Derfor foreslås det, at alle skandinaviske
statsborgere skal kunne være medlemmer i ASU.
For: 9
Imod: 0
Konklusion: vedtaget

6) Valg i henhold til § 6 stk 2 + stk 3
Ingen ændringer
7) Valg af to nye bestyrelsessuppleanter
Vasilica Schütz Sørensen (VSS) samt Maria Nikhita Mølholm er valgt som suppleanter ved
afstemning. Katrine Brobjerg mister derfor sin plads til bestyrelsesmedlem.
8) Valg af revisor(er) og revisorsuppleant?
Ingen ønsker at opstille
9) Valg af nedsættelse af udvalg.
I for hold til § 6, så fortsætter foreningen med samme bestyrelsesstruktur mm.
10) Evt.
Der opsummeres med forslag fra alle deltagere. Der er et fællesønske om, at der skal flere med til
arrangementerne. Der skal desuden tænkes på logistik (er det let at komme dertil) og der skal
tænkes på, om arrangementerne skal holdes på helligdage. Der er evt. mere opbakning med 2-dags
arrangementer?
Vasilica synes, det er godt med et ekstraordinært event såsom krybdyr, fordi det er anderledes og
spændende. Kasper beretter om god økonomi. Formanden beretter om glade og meget loyale
medlemmer. Vi har en god forening. Det er vigtigt at vi stadig har høje krav til bestyrelsen.
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