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Referat fra den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021,
der blev afholdt virtuelt med hjælp af zoom.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Kredsen af stiftere
Godkendelse af vedtægter
Vedtagelse af handlingsplan 2021
Fastsættelse af medlemskontingent
Valg af bestyrelse og afklaring af valgperioder
Valg af revisor
Eventuelt

Bilag:
•
•

Indbydelse til stiftende generalforsamling med forslag til dagsorden
Forslag til vedtægter

Deltagere (stiftere)
Lis Hazel Nielsen, Niels Bendix Knudsen, Steen Finsen, Ole Meldgaard og Hans Jørgen
Vodsgaard

Referat:
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Ole Meldgaard blev valgt til dirigent, og Hans Jørgen Vodsgard blev valgt som referent.
Pkt. 2: Stiftere
Kredsen af stiftere var lig kredsen af deltagere, jf. ovenfor.
Pkt. 3: Godkendelse af vedtægter
Mødet vedtog det udsendte forslag til vedtægter med følgende ændringer:
•
§6, stk.2: Antal medllemer af bestyrelsen blev ændret fra 5 til 5-7 medlemmer
•
§6, stk.4: Bestyrelsen konstituerer sig ikke kun med formand og næstformand,
men også med kasserer.
•
§7, stk. 3: Sætningen:” Det underskrevne referat indsættes i bestyrelsesprotokollen.”udgår.
•
§7, stk. 8: Ordet ”Interfolks” erstattes af ”foreningens”
Pkt. 4: Vedtagelse af handlingsplan 2021
Udkast til handlingsplan blev forelagt af Hans Jørgen Vodsgaard. Mødet vedtog følgende
hovedpunkter for handleplanen:

,
.
.

Besqrrelsen anbefales at ansøge om optagelse som medlem i det internatianale
FIR§T NETWORK der samarbejder om at fremme civilsamfundsorganisationers
deltagelse i internationalt projektarbejde.
Arbejdet med at designe foreningens hjemmeside kan iværksættes.

Bestyrelsen får

til

opgave snarest at udarbejde en handleplan for foreningens
til næste ordinære generalforsamling.

indledende aktiviteter i perioden frem

Pkt, §: Fastsættelse af medlemskondngent
Vedtaget at det årlige kontigent for kalenderåret ZAZL er 100 kr for individuelle
medlemmer og 200 kr. for foreninger. Opkrævning for kontingent udsendes så snart
foreningen har fået etableret en bankkonto. Indbetalingen kan ske som bankoverførsel.

Pkt

6: Valgaf bestyrelse
Følgende fem medlemmer blev valgt til bes-§relsen: Lis Hazel Nielsen, Niels Eendix
Knudsen, Steen Fiusen, Ole Meldgaard og Hans Iørgen Vodsgaard.

Det afgøres på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmødq hvilke medlemmer,
der kun er valgt for hhv. en 1-årig og en 2*årig periode-

Pkt,7: Valgaf revisor
Bente von §chindel blev som indstillet og valgt

til revisor for den l-årige periode.

Pkt 8: §ventuelt
Ikke noget"
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Den 3. marts 2021
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