Ekstraordinær generalforsamling A-Team
29. maj 2022 kl. 19:30 på Zoom
Deltagende fra bestyrelsen: Rasmus, Kent, Anja, Cecilie, Nina, Anne og Kathrine
Afbud fra bestyrelsen: Rebecca

Referat:
1. Valg af dirigent og referent
Dorte Munk-Petersen vælges som dirigent og Kathrine Felland Gunnløgsson valgt som
referent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne i forhold
til frister og dermed beslutningsdygtig.
2. Forslag om ændring af vedtægterne:
Bestyrelsen foreslår, at § 14 Foreningens opløsning, stk. 3 ” Ophører foreningen med at
eksistere, skal formuen deles ligeligt mellem Landsforeningen Autisme og ADHD Foreningen.”
ændres til ”Ophører foreningen med at eksistere, skal formuen gå til specialsport.dk”.
Vi ønsker vedtægterne ændret, da specialsport.dk i højere grad deler samme formål som ATeam i forhold til udbredelsen af bevægelsesglæde.
Anne Skov Jensen fortæller om baggrunden for ændringsforslaget.
Afstemning: Alle deltagere stemte for forslaget, og det blev vedtaget.
Ændringen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
3. Forslag om lukning af foreningen A-Team:
Bestyrelsen ønsker at lukke foreningen, da det ikke længere er muligt for os at leve op til
vedtægterne. Vi ønsker at beholde Facebookgruppen og lade A-Team vende tilbage til
udgangspunktet, hvor der ikke er en forening, men et fællesskab via vores Facebookgruppe.
Anne Skov Jensen fortæller om baggrunden for forslaget.
Dorte Munk-Petersen deler sine perspektiver på, hvad A-Team har kunnet som forening. Både i
forhold til aktivitet og fællesskab. Hun udtrykker også ønske om at webshoppen med klubtøj
kan bestå.
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Anne siger at hun har talt med Sportyfied, og webshoppen vil godt kunne fortsætte uden
foreningens eksistens.
Afstemning: Ingen stemmer imod, at foreningen lukkes, så forslaget vedtages.
Anne takker for tilslutningen, og selvom det er vemodigt føles det rigtigt. Vi vil sørge for mere
information
4. Eventuelt
Afsluttende snak:
Anja foreslår, at vi sender kort information fra Specialsport.dk ud til medlemmerne. Dorte
foreslår, at det evt. kan være via en Facebook-live i gruppen eller måske som en lille video.
Kathrine
Silke bakker op om ønsket om at have webshoppen åben.
Rasmus (som arbejder på specialskole) tilføjer, at de på skolen de sidste 5-7 år har fået
specialsport.dk’s kataloger til uddeling og har gode tilbagemeldinger fra familierne.

Referatet er godkendt

Dato:

___________________________

_____________________________

Dirigent Dorte Munk-Petersen

Referent Kathrine Felland Gunnløgsson

2

