Referat af ordinær generalforsamling i A Help 2 U i Herlev
2. marts, 2019 kl 11.00
Afholdt på Naturskolen, Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev.

Formand Lise-Lotte Rasmussen bød velkommen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent. Anders Dinsen blev valgt til dirigent og referent. Anders indledte mødet med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens og næstformandens beretning.
Lise-Lotte Rasmussen orienterede om den alvorlige vand- og fugtskade i lokalet, der har krævet omfattende
oprydning. Meget er blevet kasseret på grund af fugtskade. Foreningens konfirmationskjoler udlånes fremadrettet
via Lindehøj Kirke.
Græskarudskæring i efteråret var en stor succes med god deltagelse.
Julefesten var en succes med gode uddelinger og stor tilfredshed. Der var færre deltagere i år fordi grænsen for
børns alder var sænket til 12 år. Det havde god effekt på trygheden for de mindre børn. Gladsaxe Garden
medvirkede til arrangementet og det var meget festligt. Det var sværere end tidligere år at skaffe donationer til
arrangementetm, flere tidligere donorer meddelte, at de i år havde valgt at indgå samarbejde med Røde kors.
Fastlavnsarrangement er kommet på plads. Det har været en udfordring at skaffe tønder.
Der opleves generelt behov for frivillige kræfter til forskellige opgaver i foreningen.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Regnskab. Marianne Keis Dinsen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Der var ingen indkomne forslag, hvorfor punktet udgik.
5. Det besluttedes enstemmigt at fastholde kontingentet uændret på 150 kr.
6. Formanden var ikke på valg, hvorfor punktet udgik.
7. Valg af næstformand: Lisbeth Hallengreen Adler Nielsen blev valgt uden modkandidater.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Christina Lenskjold Holst blev valgt til kasserer. Mariann Bidstrup Andreasen
blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. (Pia Johannessen og Torben Adler Nielsen er på valg i 2020.) Louise
Hallengreen og Jeannie Lissau Johannesesen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
9. Mariann Bidstrup Andreasen blev genvalgt som revisor.
10. Eventuelt: Under punktet blev det drøftet, at bestyrelsen oplever ikke at have nødvendig adgang til at opdatere
og vedligeholde hjemmesiden, der ejes og betales af et af foreningens medlemmer.

Anders Dinsen
Referent

