VI ER OGSÅ KIRKEN

en forening af katolikker

Referat fra

VI ER OGSÅ KIRKEN's ekstra ordinære generalforsamling
Søndag d.3. juni 2018 Jesu hjerte Center. Stenosgade 4a

1.
Formanden byder velkommen.
Formanden konstaterer, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er
lovlig. Idet den er indkaldt ifølge vedtægterne
Udover bestyrelsen, som består af Kaare Rübner Jørgensen, Paul Jørgensen og Gitte
Mondrup var der kun fremmødt 2 medlemmer, de to tidligere bestyrelsesmedlemmer
2.
Valg af dirigent.
Ikke aktuelt.
3.
Valg af stemmetæller.
Vurderedes ikke nødvendigt
4.
Godkendelse af regnskab for 2017 samt budget for 2018
Kunne ikke gennemføres Der forelå et regnskab, men det havde ikke været
fremsendt til godkendelse af revisor. Der udspandt sig efterfølgende en debat
fra de fremmødte omkring den mangelfulde sagsbehandling.
Man var enige om, at kasserer Paul Jørgensen snarest mulig skulle sende
samtlige bilag til Kaare, som så ville tage kontakt til revisor med henblik på en
endelig godkendelse af regnskabet.
5. VEOK. fremtid
Efterfølgende var der en længere debat om Veok,s fortsatte eksistens. Man var enige
om, at det manglende fremmøde og manglende kandidater til bestyrelsen såede tvivl
om medlemmernes egentlige interesse for på det praktiske plan at opretholde VEOK.s
eksistens. Pt. var der 48 betalende medlemmer. Men der var ikke enighed blandt de
fremmødte om dette skulle resultere i en opløsning af VEOK.
Man landede på, at Kaare skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling til
efteråret med henblik på at opløse foreningen. Hvis dette blev vedtaget skulle man ved
samme lejlighed tage stilling til, hvad de resterende penge skulle overføres til (Ifølge
vedtægterne)
6.
Fastlæggelse af kontingent for 2018
Ikke aktuelt
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7.
Datalov.
På grund af den nye datalov vil Paul sende meddelelse ud til medlemmerne om, at hvis de
ønsker at blive slettet skal de give besked. Hvis ikke de foretager sig noget, bliver de
stående som medlemmer
Gruppen af ikke medlemmer men stående som interesserede vil blive slettet
8.
Aktuelle bestyrelse
• Kaare Rübner Jørgensen
• Gitte Mondrup
• Paul Jørgensen
• Michael Sterll
Referent
Gitte Mondrup
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