Referat af Generalforsamling i Frivilligcenter for Seniorer,
tirsdag d. 10. december 2020, kl. 16.00
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent (Der foreslås Charlotte Pedersen som dirigent og Anders Jessen som
referent)
a. Charlotte Pedersen valgt som dirigent. Anders J essen valgt som referent.
Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
a. Fremmødte medlemsforeninger i henhold til medlemsopgørelsen: 5
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
a. Formand Jørgen Skeel-Gjørling fremlægger bestyrelsens beretning. Til beretningen tilføjes, at der
i 2019 er blevet sparet på udgifterne gennem time/lønnedgang hos de ansatte, hvilket har været
en væsentiig grund til at holde udgifterne nede.
Beretningen vedtages enstemmigt.
Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
a. Det fremlagte og reviderede regnskab godkendes enstemmigt.
Bestyrelsen forslag til budget fremlægges til orientering
a. Bestyrelsens forslag til budget tages til efterretning.
Behandling af indkomne forslag
a. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår
"Da Foreningsbutikken/Frivilligcenter for Seniorer Aarhus efter
den 31/12-2020 ikke længere modtager offentlige tilskud,foreslår vi, at
Foreningsbutikken/Frivilligcenter for seniorer Aarhus nedlægges somforening
pr. 31/12-2020. Eventuelle aktiver foreslår vi overgår til enforening eller andet i
henhold til vedtægterne."

Foreslået af Jørgen Skeel-Gjørling ,formandfor Foreningsbutikken/Frivilligcenter for Seniorer
Aarhus, d. 6/10-2020.
Det indkomne forslag vedtages enstemmigt.
7. Fastsættelse af kontingent
a. Punktet vedrørende kontingent bortfalder, da året næsten er slut.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. De siddende bestyrelsesmedlemmers mandat forlænges året ud tillukningen af
foreningen 31/12-2020. Enstemmigt vedtaget.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. Punktet om valg af suppleanter bortfalder på grund af den korte varighed indtil lukning
10. Valg af revisor (Skal være registreret eller statsautoriseret)
a. Revisionsfirmaet Beierholm vælges som revisor.
11. Eventuelt
a. Carsten Borup orienterer om en ny samarbejdsaftale med MSO for et nyt initiativ der kaldes 1\3.
En forening med følgende formål:
A3 er en non-profitforening somfra 2020 arbejder på atforbedre, udvikle og nytænke
fremtidens seniorliv. A3 vil skabe indsigt ogforståelsefor mulighederne i den 3. alder gennem
initiativer som søger atfinde nye platforme, udvikle nye erfaringer, afdække livsvilkår og bane
vejefor en aktiv udfoldelse somfuldgyldige, værdsatte og handlende demokratiske borgere i
samfundet. A3 støtter netværk, læring og miljøer, der styrker viden om og fællesskaber for
mennesker i den 3. alder.
Tak for god ro og orden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til afholdelse onsdag d.
KlostergadeCentret.

Godkendt af dirigenten

Charlotte Irene Anni Pedersen
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