Referat af generalforsamling i Dyrenes Sos d. 6.maj 2014
Sted: Foreningshuset Vejlebrovej 45B, Ishøj
Tilstede: Karen Hørmann (formand)Anne-Marie Jensen(kasserer)Lonni Marquart,
Mogens Hansen, Helene Schønberg, Julie Stephensen (ref.) Kaare Tofte (medlem) Jan
Iversen (dirigent).
1. Valg af dirigent:
Jan blev ènstemmigt valgt som dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år,
ved formanden.
Alle kunne tilslutte sig Karens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt. Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer:
§5 For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af
maj måned ændres til: For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert
år inden udgangen af marts måned.

§5 Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske
via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem
med mindst 30 dages varsel. ændres til: Indkaldelse til såvel ordinære som
ekstraordinære generalforsamlinger kan ske på foreningens hjemmeside eller
skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

§11 stk.1 Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer.
ændres til: Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 5 eller 7
bestyrelsesmedlemmer.
FORSLAGET TAGES OP PÅ EN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, SOM
INDKALDES I FORBINDELSE MED ET KOMMENDE BESTYRELSESMØDE.

5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet for 2014 blev gennemgået og godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer:
(3 personer på valg til bestyrelsen i ulige år, 4 i lige)
Karen Hørmann modtager genvalg
Anne-Marie Jensen modtager ikke genvalg
Lonni Marquart modtager genvalg
Rikke Wendt Larsen har trukket sig fra bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Tina Heinricy som nyt medlem af bestyrelsen

Karen Hørmann og Lonni blev genvalgt til bestyrelsen. Anne-Marie forlader
kassererposten, som fra nu af varetages af nyvalgte Tina Heinricy.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanter:
(2 suppleanter på valg hvert år)
Sabine Förderer modtager genvalg
Clara Elsass modtager ikke genvalg
Sabine Förderer og Anne-Marie Jensen blev valgt som suppleanter. Dejligt, at
Anne-Marie dermed fortsætter i Dyrenes Sos.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Vores nuværende revisor PDG Revision blev genvalgt.
9. Eventuelt og spisning.
Der var ingenting under eventuelt.
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Julie Stephensen

