MØDEREFERAT
28. februar 2013

Mødeart:

Generalforsamling RAV 2013
Mødedato:

26. februar 2013 kl. 11.00
Mødested:

Mødecenter Odense.
Deltagere:

Generalforsamlingen
Inviterede:
Alle RAV medlemmer.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 personer til stemmeudvalg.
Formandens beretning.
Regnskab. Herunder kontingent, jfr § 3
Udvalgene rundt; Fundraise-, PR-, og Projektudvalget.
Forslag til vedtægtsændringer. ( 1. behandling )
Indkomne forslag. Sendes til formanden senest 14 dage før.
Valg; På valg er: Carsten Kastberg Madsen
Stefan Junker Pedersen
Stefan modtager genvalg
Valg af bilagskontrollanter
Valg af bilagskontrollant suppleanter.
Eventuelt
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Ad 1.
Formanden byder velkommen til de 22 fremmødte. De fleste er dog RL
bestyrelsen som bakker godt op om generalforsamlingen.
Hans F. Carstensen vælges til dirigent, han oplæser dagsorden og
konstaterer at forsamlingen er lovligt varslet via bl.a Redderen. Herefter
søges denne godkendt – og godkendes. Forinden søger bestyrelsen at
tilføje et pkt. med valg til bestyrelsessuppleant og
bilagskontrollantsuppleant pga at Pam Nielsen har valgt at takke af og
Sanne Jørgensen har valgt at prøve nye udfordringer. Derfor forslås et pkt.
8a med valg for 1 år til disse.
Dette vedtages uden bemærkninger.
Ad 2.
Frank Thisgaard vælges til referent og Mona møller og Anders Villadsen til
stemmeudvalg.
Ad 3.
Jarl fremlægger formandens beretning. Denne kan findes på
www.redderafverden.dk
Fide spørger om der kommentarer til beretningen og om den kan
godkendes – 14 stemmer for og ingen imod.
Ad 4. Regnskab. Herunder kontingent, jfr § 3
Kassereren Stefan Junker gennemgår regnskabet for 2012.
Han kan ikke redegøre, hvorfor mødeudgiften er så høj. Ved nærmere
undersøgelse viser det sig at det er indtægten fra vores opsparingskonto
der er blevet sat under udgifter/mødeudgifter. Bestyrelsen beklager fejlen.
Jesper fra RFK stiller spm til hvorfor der ikke er lavet budget? Stefan oplyser
at det er svært at spå om udgifter til forskellige gøremål da det kun er 3 år
siden opstart. Han oplyser at indtægterne fx er skiftet fra 1.700,- i 2009 til
4.356,- i 2010 og til knap 173.000,- i 2012. Jespers indlæg tages herefter
ad notam og kassereren lover en anden opstilling fremadrettet.
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Der stilles også spørgsmål til hvorfor ikke bilagene er godkendt på korrekt
vis.
Dirigenten suspenderer i denne forbindelse general forsamlingen i 5
minutter mens bestyrelsen får lejlighed til at formulere og planlægge
forslag til, hvad der skal gøres.
Beslutningen bliver den at: Om forsamlingen kan godkende regnskabet
under forudsætning af at bilagskontrollanterne får ny mulighed at
kontrollere bilagene fysisk. Regnskabet skal være godkendt senest 1/4
2013.
Der er 13 der stemmer for dette forslag – ingen imod. Forslaget er
godkendt.
Ad 5.
Punktet annulleres da formanden i sin beretning har været ”rundt” i
udvalgenes arbejde.
Ad 6.
Dirigenten henviser til forslag om vedtægtsændringer, som har været
tilgængelige den sidste måned på bl.a. www.redderafverden.dk og spørger
om nogen i forsamlingen har indvendinger imod at forslaget sættes til
afstemning under eet – Ikke tilfældet. Vedtægterne sættes til afstemning
15 stemmer for og ingen imod. Dirigenten gør opmærksom på at
ændringerne først kan træde i kraft efter næste generalforsamling, hvor
vedtægtsforslaget også skal godkendes i 2. behandling jfr. vedtægterne.
Ad 7.
Formanden har ikke modtaget nogen forslag.
Ad 8.
Stefan genvælges uden modkandidater.
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Niels Erik Milling er til stede og stiller op som bestyrelsesmedlem og vælges
enstemmigt. Bestyrelsen takker Carsten for hans arbejde i bestyrelsen og
ønsker ham fortsat god vind i projektudvalget.
Ad 8a:
Bestyrelsessuppleant, Dirigenten spørger om nogen i forsamlingen ønsker
at opstille for 1 år udover Albert Mørcke, som ikke er tilstede men som har
afleveret fuldmagt og ønske om dette. Mona Møller opstilles og vælges
med 12 stemmer mod Albert Mørcke med 2 stemmer.
Bilagskontrollantsuppleant, Dirigenten spørger i forsamlingen om nogen
ønsker at stille op for 1 år. Daniel Urbaniak opstilles og vælges enstemmigt.
Bestyrelsen siger foreløbig tak for indsatsen fra Sanne og Pam.
Ad 9.
Jens Møller Larsen og Glen Vinge havde forinden givet tilbagemelding om
at de ønskede genvalg. Forsamlingen blev spurgt men ingen henvendte sig.
Begge bilagskontrollanter genvælges.
Ad 10.
Valgt for et år til næste GF Daniel Urbaniak, ført til pkt. 8a.
Ad 11.
Dirigenten gav ordet til Jarl Udsen. Formanden kom med en opfordring til
alle medlemmer om at komme frem, hvis man skulle have lyst at deltage
og have indflydelse i RAV’s udvalg. Endvidere oplyste han om RAV’s 2.
døgnseminar på Agerskov kro for aktive medlemmer fra søndag 3/11 til
mandag 4/11. Der kommer opslag på forum og på www.redderafverden.dk
Dirigenten takkede for god ro under generalforsamlingen.
Konstituering:
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Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
RL/RFK repr.:
Sekretær:
Suppleant:

Jarl Udsen
Niels Erik Milling Dalsgaard
Stefan Junker Pedersen
Henrik Villsen Andersen
Frank Thisgaard
Mona Møller

Bilagskontr.:
Bilagskontr.:
Bilagskontr. Suppl:

Jens Møller Larsen
Glen vinge
Daniel Urbaniak

Således opfattet
Frank Thisgaard
Sekretær.

