Referat fra den ordinære generalforsamling i
A-Team
lørdag den 30. april 2016 kl. 13-14:30 på Brøndagerskolen, Albertslund

Dagsordenen var som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (udgår da der ikke er gået et
regnskabs år)
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg: Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016, men der er 1 ledig
bestyrelsespost samt 2 suppleantposter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Til stede fra bestyrelsen var: Rasmus Gamborg Grøn, Anne Skov Jensen, Anne Louise Gimsing,
Louise Egelund Jensen, Kathrine Felland Gunnløgsson.
Ad 1: Valg af dirigent og referent

• Kari Gustafson blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.
• Kathrine Felland Gunnløgsson blev valgt som referent
Ad 2: Bestyrelsens beretning
Anne Skov Jensen fortalte om A-Team’s opstart i sommer 2014. Foreningsdannelsen. Indmeldelse
2.april -108 betalende medlemmer pt. - kort info om struktur med gruppe, fremtidsplaner om
cykelhold osv. Vi vil gerne ud i hele landet på sigt. Gratis startnummer til Spartaløb. Andre løb i
sigte. Autismeprisen 2016. God støtte fra sponsorer. Mange planer om udbredelse af A-Team løb
og aktiviteter.
Ad 3:
Kasserens fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Rebecca Rant er valgt som kasserer, men havde ikke mulighed for at være tilstede. Anne fortalte
kort om medlemssystemet (ForeningLet). Regnskabsåret begyndte 1. jan 2016, hvorfor der ikke er
noget årsregnskab at fremlægge. Vi har indtægter fra sponsorere og kontingent. Derudover har vi
10.000 kr fra Autismeprisen, så der er midler både til arrangementer og udvikling
Ad 4: Fastsættelse af kontingent
Formanden foreslog, at kontingentet fortsætter med samme beløb i 2017. Det blev enstemmigt
vedtaget, at kontingentet således er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn (u 18 år) i 2016 og 2017.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i vedtægterne:
a) § 3, stk. 2: “Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges
underskrift”
slettes.
b) § 3, stk. 3: “Medlemsskabet betales årligt senest 1. maj”
slettes.
c) § 3, stk. 4: “Der er to medlemsskaber – enkeltmedlem og husstand. En person kan kun have
ét medlemskab, lige som et medlemskab giver én stemme”
ændres til:
“Der er to medlemsskaber – voksen og barn (under 18 år).”
d) § 5, stk. 1: “Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og oplyses på
foreningens hjemmeside. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen”.
ændres til:
“Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og oplyses på foreningens
hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og
opkrævningsform”.
e) § 6, stk. 5: “Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte vælge at indbyde,
har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret. Hvert medlemsskab har
én stemme, og hvert medlem kan kun stemme én gang. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde”
ændres til:
“Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte vælge at indbyde, har adgang til
generalforsamlingen. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret, og har én stemme hver. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde”.
f)

§ 9, stk. 2: “Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 4
medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, næstformanden og 2
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter
til bestyrelsen. Disse er på valg hvert år.Der skal i bestyrelsen være mindst 2 medlemmer med
en autisme- eller ADHD profil, 2 medlemmer der er fagpersoner, og 2 medlemmer der har børn/
familiemedlemmer med en autisme- eller ADHD profil. Det tilstræbes at have en ligelig
fordeling af kvinder og mænd”

ændres til:
“Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2-4 medlemmer og
vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1-2
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, næstformanden og 1-2

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter til
bestyrelsen. Disse er på valg hvert år.
“Der skal i bestyrelsen være mindst 1 medlem med en autisme- eller ADHD profil, 1 medlem der
er fagpersoner, og 1 medlem der har børn/familiemedlemmer med en autisme- eller ADHD profil.
Det tilstræbes at have en ligelig fordeling af kvinder og mænd”.
g) § 11, stk. 2: “Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive”
slettes.
Forslagene blev sat til afstemning og énstemmigt vedtaget.

Ad 6:Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Trine Uhrskov og Tove Knudsen Jensen har trukket sig fra bestyrelsen af personlige og
arbejdsmæssige årsager. Rebecca Rant er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Trine Uhrskov og
blev også enstemmigt valgt i dag.
• Cecilie Johansson stiller op til bestyrelsen – enstemmigt valgt.
• Kari Gustafson vil gerne være suppleant.
Ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jane Nielsen blev valgt som intern revisor.
Ad 8: Eventuelt

• Jane Nielsen foreslog en A-Team stafet, som forbinder hele landet i forbindelse med
•
•
•
•
•
•

autismedagen.
Louise Egelund Jensen foreslog Hærvejsløbet eller Ecco Walkathon, og at marcher måske
kunne være et mål for walkere.
Rasmus Gamborg Grøn fortalte, at Brøndagerskolen var involveret i autismeløbet for et par år
siden.
Kari Gustafson foreslog også samarbejde med specialskoler
Cecilie Johansson foreslog badge eller klistermærker, så man kan gøre reklame for A-Team.
Anders kommenterede vedr. Facebooksiden, det er kun er administrator, som kan slå opslag op.
Der blev drøftet event med walk i Dyrehaven

A- Team løbene: Datoer og sted (i Jylland) blev drøftet, og vi landede på slut august på Amager og
start september i Jylland. Det blev endvidere foreslået, at løbet i Jylland bliver i Aarhus.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent

_____________________
Kari Gustafson

