Skibhusforum
Referat af generalforsamling d. 6. marts 2017
Udover bestyrelsen mødte der ca. 10 mennesker op til forsamlingen, herunder Astrid LundPedersen fra Center for Civilsamfund.
Tilstede fra bestyrelsen: Lars K., Yvette, Lars E., Bent, Eivind, Sanne, Thomas og Mie
Afbud: Troels, Charlotte og Jens M.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Palle Nissen. Referent: Mie Bærtelsen
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Valg af stemmetællere
Yvette, Thomas og Bent valgt
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2016-17
Formand Lars K. fremlagde beretning for 2016-17.
Borger fra Nørrevængets/Nørrevoldgades Beboerforening ønsker bedre mulighed for
at blive opdateret på nyheder og begivenheder i Skibhusforum.
Et forslag lød på at Skibhusforum kunne opdatere de andre foreninger via
nyhedsmails. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning.
Thomas roser Lars K for hans indsats og Lars modtager velfortjent bifald.
Beretningen blev efterfølgende godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Lars K. fremlægger regnskabet og det bliver efterfølgende godkendt.
6. Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Vedtægtsændring:
§4. Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer
og 2 suppleanter. De 2 suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder – dog uden
stemmeret.
§5. Stk. 2. Ordinære bestyrelsesmøder sammenkaldes med min. 2 ugers varsel.
Beslutningsreferat lægges ud på hjemmesiden www.skibhusforum.dk og
Skibhusforums facebook-side senest 1 måned efter mødernes afholdelse.
Vedtægtsændringer godkendt.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse
Følgende medlemmer var på valg og blev genvalgt:

●

Yvette Juul Christoffersen - Mødecenter Odense, Kvickly og
beboerrepræsentant
● Mie Bærtelsen - Skibhusforeningen og Matas
● Eivind S. Johansen - beboerrepræsentant
Følgende suppleanter blev valgt: Finn Skøtt Hansen fra beboerforeningen
Nørrevænget og Sanne.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Lars K, Lars E, Yvette, Bent, Eivind,
Thomas, Mie. Suppleanter: Sanne og Finn.
8. Valg af revisor
Jørgen Hansen, Sct. Hans’erne og beboerrepræsentant blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Yvette fortæller om de forskellige arbejdsgrupper og alle de gode projekter der er i
støbeskeen. Der var også projekter der ikke fik bevilliget penge, men som alligevel
endte som succeshistorier fordi der var kræfter i vores område, der gjorde det muligt.
Et par af succeshistorierne var bl.a. den liggende koncert i Fredens kirke og græskar
med lys langs Skibhusvej. Konklusionen er, at selvom man ikke får bevilliget penge
fra Skibhusforum, så er kampen ikke tabt. De forskellige arbejdsgrupper bliver
løbende opdateret på hjemmesiden, så er der projekter du finder spændende, så tag
kontakt og hjælp os til at få tingene til at ske.

