Referat af generalforsamling i Dyrenes SOS 28/3-2017

Fra bestyrelsen var mødt Lonni Marquart, Helene Schønberg, Mogens Hansen, Jette
Holm og Hanne Stajner. Afbud fra Karen Hørmann og Lissy Fisker.
1. Valg af dirigent. Ole Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Mogens Hansen aflagde beretningen. Beretningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Der var en del snak om
mulige besparelser. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
§1. Navn & hjemsted. Vedrørende navneændring ønskede foreningen at
ændre navnet fra Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser til Foreningen
Dyrlæger uden Grænser.
5. §9 – Kontingent. Ændres til: 1. maj 2017. og fra 2018 er opkrævning pr. 1.
februar. Resten af ændringerne til vedtægter forblev uændret i forhold til
indkaldelsen. Det blev vedtaget at bruge ca. kr. 500,- til at booste Facebook for
at nå ud til så mange som muligt, så vi kan få så mange ”likes” som muligt og
derigennem måske flere medlemmer.
6. Fremlæggelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent. Budgettet taget til
efterretning og kontingentet er uændret kr. 200,- pr. år.
7. Valg af bestyrelse. På valg var: Mogens Hansen, Helene Schønberg og Lonni
Marquart. Alle modtog genvalg og alle blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter. På valg var: Ole Hansen og Anne-Marie Jensen begge
modtog genvalg og begge blev genvalgt.
9. Valg af revisor. PDG-Revision blev genvalgt.

10.Eventuelt. Ingen emner og ingen kommentarer ud over hvad der er drøftet
undervejs.
Da der ikke var fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, til endeligt at
vedtage vedtægtsændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,
med vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsorden. Indkaldelse følger.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev ophævet.
Dato: ______ 2017
__________________________________________
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