VI ER OGSÅ KIRKEN

en forening af katolikker

Referat fra

VI ER OGSÅ KIRKEN's ordinære generalforsamling

Søndag d. 15. april 2018 Jesu Hjerte Center. Stenosgade 4a
1.
Formanden byder velkommen.
Udover bestyrelsen, som bestod af Kåre Rübner Jørgensen, Philip Palmer Jørgensen,
Anett Raith , Paul Jørgensen og Gitte Mondrup var der kun fremmødt 2 medlemmer,
hvoraf den ene havde fuldmagt med fra andet medlem.
2.
Valg af dirigent.
Formanden påtog sig dette hverv, samtidig med han påpegede, at indkaldelsen til
generalforsamlingen var lovlig i henhold til vedtægterne.
3.
Valg af stemmetæller.
Vurderedes ikke nødvendigt
4.
Formandens beretning, se Bilag A.
Referat fra Wac mødet i Rom 2018 se Bilag B
5.
Godkendelse af regnskab for 2017 samt budget for 2018
Kunne ikke gennemføres, da der ikke forelå et regnskab.
6.
Fastlæggelse af kontingent for 2018.
Ikke gennemført
9.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Anett Raith og Philip Palmer Jørgensen trækker sig fra bestyrelsen
Gitte Mondrup var på valg og fortsætter i bestyrelsen.
Philip Palmer påpegede, at ved hans og Anetts udtrædelse af bestyrelsen skulle
suppleanten principielt indgå i bestyrelsen.
Da vedkommende ikke var tilstedet kan dette ikke endegyldigt vedtages.
Ny bestyrelse blev således:
• Kaare Rübner Jørgensen
• Gitte Mondrup
• Paul Jørgensen
• Michael Sterll
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Valg af nye medlemmer til bestyrelsen, suppleant til bestyrelsen, revisor og
revisorsupleant:
• Ingen valgt
11,
På baggrund af:
• Det ringe fremmøde
• Den manglende godkendelse af regnskab for 2017
• Den manglende fastlæggelse af budget og kontingent for 2018
• De manglende kandidater til bestyrelsen
Var der enighed om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Kåre Rübner Jørgensen sender hurtigst mulig ind indkaldelse ud indeholdende en ny
dagorden.
referent: Gitte Mondrup.
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