Generalforsamling 2019
I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF torsdag d. 14. marts 2017 kl 18.30 – 19.30 på Hotel Storebælt i Nyborg.
Bodil Hohwü Nielsen byder velkommen til sin sidste generalforsamling.
1.

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Finn Agger, Tørring Gymnasium
Referent: Janet Furtado, Tønder Gymnasium

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt ved klapsalver

3.

Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

Formanden fremlægger sin beretning som godkendes.
Den fulde beretning bliver trykt i kommende nummer af
Anglo Files.
Godkendt ved klapsalver
Vi siger farvel til et par regionssekretærer, medlem af
bestyrelsen og formanden med taknemmelighed

4.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse

Stig Lægdsgaard Madsen fremlægger det reviderede
regnskab.
Foreningen har en god solid økonomi og mange
aktiviteter (heriblandt især Enotes/New York Times) er
kommet medlemmerne til gode og har givet flere
medlemmer, og derfor genererer foreningen ikke et stort
overskud som ikke kommer medlemmerne til gode.
Gode solide indtægter fra kontingent. Bladindtægter er
faldende grundet fald i annonceindtægter. Foreningen
har et underskud grundet ovenstående aktiviteter, som vi
skal have gjort noget ved.
Godkendt ved klapsalver
Spørgsmål: Budget for næste år er ved samme
kontingent?
Svar : Vi kan sætte kontingent op og derved halvere
underskuddet.

5.

Fastsættelse af kontingent og budget

Forslag om kontingentstigning til 450 kr (nuværende 375
kr)
Generel diskussion i forsamlingen med flere forslag til
hvordan vi håndterer en mulig kontingentstigning.
Forslag: sætte op med 50 kr nu og 50 kr yderligere,
muligvis næste år, da kontingentet ikke har været sat op i
mere end 10 år?

Flere støtter op om at slå koldt vand i blodet og afvente
næste års budget og dermed ikke sætte kontingentet op.
Beslutning: Det vedtages at kontingentet bibeholdes
og dermed ikke sættes op.
6.

Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen flyttes
fra marts til oktober/november, og at vi ændrer § 5:
§5: Foreningens højeste myndighed er
generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i februar eller marts. Indkaldelse sker
med mindst seks ugers varsel.
TIL
§5: Foreningens højeste myndighed er
generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i oktober eller november. Indkaldelse
sker med mindst seks ugers varsel.

Det betyder et årsmøde i november 2019 og derefter vil
de nye datoer træde i kraft med et årsmøde igen i
november 2020.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. På valg: Bodil Hohwü Nielsen (ønsker ikke genvalg),
Ole Juul Lund (ønsker ikke genvalg), Pernille Holm
(ønsker genvalg) og Bianca Maria Sauer (ønsker
genvalg)

Janet Furtado og Rasmus Kværndrup Andersen vælges
ind i bestyrelsen ved klapsalver

8.

Valg af suppleant til bestyrelsen:
a. På valg: Mirela Musinovic

Mirela fortsætter og Lisbeth Geertsen vælges som
suppleanter

9.

Valg af to revisorer

Colin Cessfore og Ander Mark Andersen godkendes som
revisorer

10. Eventuelt

Beslutning: Forslaget er godkendt ved klapsalver

Intet til eventuelt

