REFERAT af generalforsamling i Foreningen Internet Teknologi for Alle
AFHOLDT
Dato: 14. april 2018 (Lørdag).
Tidspunkt: kl 13 til kl 17
Sted: Konferencerummet i Enghøjhuset, Avedøre i Hvidovre.
Enghøjhuset Bødkerporten 6A 2650 Hvidovre.
TILSTEDE
Hugo Rifbjerg, Jacob Andresen, Ole Stabel, Jonas Holmberg, Christian+Chamille Lacoppidan.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jacob Andresen
Referent: Hugo Rifbjerg
2. Formandens beretning fremlægges til debat og godkendelse
Formaden, Hugo Rifbjerg, bød velkommen til årets 2018’s generalforsamling og fremlagde
sin beretning. Referat af selve beretningen af kan finde på hjemmesiden
http://www.fita.dk/formandens-beretning-2018. Forsamlingen godtog beretning med en enkelt
bemærkt om at formandens beretning frem over skulle dække hele peioden mellem forrige års
generalforsamling og den nuværende generalforsamling og ikke som nu der kun indeholder år 2017.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
Kasseren, Hugo Rifbjerg, fremlagde regnskabet for 2017. Forsamlingen gennemgik posterne
i regnskabet og godkendte regnskabet uden bemærkninger.
Chamill Lacoppidan have et udestående rest på 20,- i kontingent, men har lagt ud for for
chips og slik til generelforsamlingen og har fået eftergivet de 20 kr.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
4.1 Følgende er på valg:
Hugo Rifbjerg - modtager genvalg som Formand/Kassér,
Hugo Rifbjerg blev genvalgt af forsamlingen som formand og kasser.
Jacob Andresen - modtager genvalg som Næstformand
Jacob Andresen blev genvalgt af forsamlingen som Næstformand.
Henrik Hansen - modtager ikke genvalg
Det blev meddelt af Henrik Hansen, der pr mail forud for generalforsamlingen ikke længere
ønskede at være medlem af bestyrelsen.
Jonas Holmberg - stiller op til bestyrelsen
Jonas Holmberg blev vagt af forsamlingen som mdlem af bestyrelsen. I tillæg er Jonas valgt
som foreningens sekretær og skrifteligt materiale skal fremover koordineres via Jonas Holmberg.
Følgende bestyrelsesmedlemmer sidder forsat i bestyrelsen, kommer på valg i 2019:
Ole Stabel
Chamille Lacoppidan
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

6. Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj.
Der blev diskuteret at foreningens kontingent var for lavt. Kontingentet er næsten symbolsk
og det kunne opfattes som useriøst. Det blev fremsatat kontingentet skulle sætte til enten 150,- eller
200,- kr pr år pr hustand. Det blev vedtaget ved afstemning at kontigentet skulle hæves til 150,- pr
år pr. hustand.
7. Eventuelt.
Bornhack
Der blev forslået at foreningen repræsenteres på Bornhack! Fem af forsamlingens deltagere udtrygte
interesse for at deltage. Det blev besluttet at få trykt nogle visitkort hos fx Vistaprint med
foreningens logo, webside, telefon og email. Hugo Rifbjerg har påtaget sig at få trykt visitkort til
foreningen.
HOT
Der blev diskuteret muligheder samt fremlagt af Hugo Rifbjerg, at det er forsøgt at starte et
samarbejde med Thomas Hye-Knudsen fra Ombold i forbindelse med projektet. Det blev besluttet
at HOT skal have mest muligt fokus.
Foreningens vision
FITA.dk’s vision blev gennemgået pga. Der var uklarhed om hvad vi kunne eller skulle igangsætte
af inititiver. Hugo Rifbjerg modtag input og forslag til at udarbejdet en klar vision der lettere kan
forståes. Hugo Rifbjerg vil snarest muligt udarbejde en video omkring foreningens værdier og
vison.

Undertegnet godkender hermed nærværende referat.

-----------------------------------------------------------------------------Dirigent, Jacob Andresen

