Ekstraordinær GF

Adoption & Samfund Ungdom

Referat
Ekstraordinær Generalforsamling

Antal stemmeberettigede deltagere: 20
1) Ordstyrer
Andreas Sabroe
2) Referent:
Mette Ganderup
3) Godkendelse af indkaldelse af GF
Spørgsmål fra formanden om, alle fået mail om indkaldelse til GF?
Nej, ikke alle har modtaget mailen – dette kan være grundet manglende udfyldelse af
medlemsblanketten.
4) Godkendelse af dagsorden:
Ja

1

5) Vedtægtsændring
- §5, stk. 2
Der ønskes fra bestyrelsen, at der bliver holdt generalforsamling om foråret, i stedet om
efteråret.
Hvor mange stemmer for: 20
- §8, tilføjelse stk. 2
Bestyrelsen ønsker, at få suppleanter til bestyrelsen, hvori der gives mulighed for
medlemmer og ikke-adopterede kan supplere bestyrelsens arbejde. Der behøves ikke
foretages afstemning for at blive suppleant i bestyrelsen, det eneste der kræver er, at
personen tilbyder sin hjælp, som bestyrelsen kan vælge at takke ja eller nej til. Der vil ikke
være mulighed for at være suppleant for formanden, men resten af bestyrelsen. Som
suppleant aflønnes man ikke for sit arbejde. Suppleantarbejde kan eks. være, at der behøver
hjælp til webdesign på hjemmesiden, eller man har professionelt kamera til at tage billeder
til arrangementerne, eller en kok der kan lave madevent til ASU-arrangementerne, som
bestyrelsen ikke nødvendigvis skal sørge for, men i stedet for suppleanter for bestyrelsen.
Der er fra en af mellemmernes side interesse for pædagogpsykologisk arbejde i ASU.
Kathrine Tegisti ønsker, at være suppleant i bestyrelsen. Hun fortæller, at hun er god til
struktur og planlægning. Hun ønsker forskellige ad
hoc opgaver.
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Afstemning:
Hvor mange er for: 16
Hvor mange er neutrale: 1
Hvor mange er imod: 3
6) Evt.:
- Ny bestyrelsesmedlem:
Der er en af bestyrelsesmedlemmerne som er gået af for denne gang. Bestyrelsen er
interesseret i at indstille Gabriela Paulsen som nyt bestyrelsesmedlem. Dette skal der
stemmes om;
Afstemning:
Hvor mange er for: 19
Hvor mange er neutrale: 0
Hvor mange er imod: 0

2

Adoption & Samfund Ungdom

CVR: 38284096

Morbærhaven 19,62 | 2620 Albertslund

