Extraordinær generalforsamling torsdag 7. marts 2019

REFERAT
Til stede fra bestyrelsen (HB): Anja, Ulf, Morten, Sune, Olivia, Emma, Michelle, Kirsten
(suppleant)
Til stede var også 3 stemmeberettigede medlemmer, Frands, Vibeke og Christian.
Mødeleder: Ulf
Referent: Liselotte
KSIs formand Anja Andersen bød velkommen og fortsatte til første punkt på dagsordenen.

Dagsorden (godkendt)
1. Valg af mødeleder og referent
2. HB’s forslag til Budget 2019
3. HB’s forslag til vedtægtsændringer
4. Eventuelt

Ad 1
Valg af mødeleder og referent
HBs forslag til mødeleder, Ulf, blev godkendt, og ligeledes forslaget om Liselotte som referent.
Ulf:
Det uddybende materiale til den ekstraordinære GF har været udsendt rettidigt, og den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

Ad 2

HBs forslag til Budget 2019

Ulf:
Indledte ganske kort med at præcisere, at den ordinære GF i november ikke accepterede det
forelagte budget med et budgetteret underskud på små 2,2 mio. DKK, hvorfor der nu er blevet
udarbejdet et nyt budgetforslag for 2019.
Anja:
I det nye budget antager vi, at der vil være et ’plejer’ mht. OM-Hallen.
Budgettet er lavet som et skøn, og det hele er yderst afhængigt af, hvilke udmeldinger vi får fra
Københavns Universitet mht. huslejetilskud.
Det vi tror mest på er et mindre underskud på ca. ½ mio. DKK, og med ca. det samme i overskud
fra 2018, kan dette underskud godt accepteres.
Vi vil dermed kunne satse på ca. de samme aktiviteter, eventuelt måske endda lidt lavere priser på
sigt, hvis vi kan opnå nogle gode aftaler.
Vi håber ikke, at vi må afsige Balletsalen eller OM-hallen, hvilket dog kan være nødvendigt, hvis
KU støtter med mindre end 2,1 mio. DKK, som er det beløb, der skal til for at overleve på sigt.
Ulf:
Kan GF godkende budgetforslaget?
Der var ingen indsigelser, og budgetforslaget blev dermed godkendt enstemmigt.

Ad 3
HBs forslag til vedtægtsændringer
Anja opsummerede de tre vigtigste ændringsforslag i forhold til de nuværende vedtægter:
1. NEXS er konsekvent blevet skrevet ud af i vedtægterne. Ny ordlyd bl.a. i §4, stk.2:
Københavns Universitet vælger/udpeger selv deres repræsentanter. Disse præsenteres på
generalforsamling.
2. §4, stk. 2 udgår, og fremover vælges HB-medlemmer til at sidde 2 år ad gangen, hvilket som
positiv konsekvens vil medføre større kontinuitet i hovedbestyrelsens arbejde.
3. Nuværende ordlyd, jfr. §6, stk. 2: ”Generalforsamlingen vælger foreningens formand blandt
HB-medlemmerne” slettes.
Dette ændres til ”Hovedbestyrelsen vælger selv sin Formand”, jfr. §4, stk. 8:

Bemærkninger
Christian:
Kan man godt stoppe med sit virke i HB, før der er gået 2 år?
Anja:
Man er ikke stavnsbundet af sin accept af at arbejde i HB, så det kan man godt. Hvis man ikke
længere går på et KSI-hold, kan det stadig være i orden at arbejde i HB, men der er bestemt ingen
tvang.
Ulf:
De samme regler gjaldt også ved den 1-årige periode.
Ulf
Bemærk at sætningen i §4, stk. 3, skal bibeholdes, men nu med ’2 år’ i stedet for ’1’ år. Den stod
tidligere i stk. 2. Fremover vælges hovedbestyrelsesmedlemmerne jo for 2 år ad gangen på
generalforsamlingen, og det skal med i vedtægterne.
Så var der en sproglig fejl i §3, stk. 2 og stk. 3, hvor der skal sættes ’turnerings’ foran ’afdelingerne’
§3, stk. 2 skal lyde:
I turneringsafdelingerne og klubberne dyrkes der en specifik idræt og turneringsidrætter….
§3, stk. 3 skal lyde:
For alle turneringsafdelingerne sker koordinering…..
Da vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af stemmerne og af mindst 200 medlemmer,
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling yderligere, som afholdes 11. april 2019, jfr.
vedtægternes §8, stk. 5.

Ad 4
Eventuelt
Ingen bemærkninger under Eventuelt, så Anja afsluttede den ekstraordinære generalforsamling kl.
18.17 med at opfordre de fremmødte til at tage sig et glas bobler og lidt kransekage.

***

