Referat for generalforsamling
Foreningen Internet Teknologi for Alle
AFHOLDT
Dato: 6. april 2019 (Lørdag).
Tidspunkt: kl 14:00 til kl 16:00
Sted: Tårnby Bibliotek
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
- Jonas Holmberg blev valgt som Dirigent
- Hugo Rifbjerg blev valgt som referent
2. Generalforsamlingen godkender at indkaldelse til generalforsamling ikke er
indkaldt efter foreningens vedtægter.
- Forsamlingen godkender generalforsamlingen og dispensere efter reglerne
for indkaldelse.
3. Formandens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
- Forsamlingen godkendte beretningen.
- Det blev diskuteret at Facebook gruppen skal være åben,
- Beretningen manglede en bemærkning af Jonas’ & Hugos’ arbejdet omkring strøm.
4. Regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
- Regnskabet belv godkendt, men der blev bemærket at regnskabet ikke
afspejlede de udgift som enkelte medlemmer havde haft, men ikke bedt om
godtgørelse for. Disse udgifter skulle med som donationer i næste års
regnskab. Regnskabet til 2019 skal indholde udgifter til servere - uanset hvem
der afholder udfigten.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kasser.
Følgende er på valg:
- Annemarie Kær Olsen, stiller op til bestyrelsen - valg ind enstemmigt.
- Bestyrelsesmedlem 2 - kandidat søges
- Birger H. Olsen stillede op via fuldmagt - er valg ind.
6. Behandling af indkomne forslag.
6.1. Flytning af bank til Arbejdernes Landsbank
- foreslaget blev vedtaget
6.2 Skift af foreningens navn, forslag: fgive.org
- nedstemt, MEN foreningen skal have et slogan.
6.3 Forlængelse af valgperiode fra 2 år til 4 år
- foreslaget blev vedtaget
7. Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj.
Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingentregler og -niveau beholdes.
- Foreslaget blev vedtaget.

8. Eventuelt.
- Forsamlingen diskuterede følgende:
- igangsætning af workshop omkring reparation af telefoner
- afholdelse af foredrag på biblioteker omkring anvendelse af internettet
- opsætning af et område i Tinker Tank til løbende aktiviteter

Undertegnet godkender hermed nærværende referat.

-----------------------------------------------------------------------------Dirigent, Jonas Holmberg

