Generalforsaming i Roskilde
Speedcubing Forening 2/4/2022
20:15 er forsamlingen begyndt.
Medlemmer til stede er:
Thor
Daniel
Oscar
Camilla
Lucas
1. Valg af stemmetæller (gøres gennem Strawpoll.me ved behov)
a. (ingen valgt)
2. Valg af dirigent (dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på
dagsordenen)
a. Daniel vælges som dirigent
3. Valg af referent
a. Lucas vælges som referent
4. Formandens beretning
a. Det har været et godt år. Masser af konkurrencer, rimelig god indtægt.
b. Der er tjent nok til at kunne donere ca. 11.000 kr til DSF.
c. Kun udgifter til chokolade, præmier og lidt andet.
d. Det påpeges at der burde være kommet flere indtægter ind, eftersom der er afholdt
tre konkurrencer. Grunden til den manglende indtægt er, at konkurrencen i Dåstrups
profit ikke er gået ind på RSF’s konto men på DSF’s.
5. Regnskabsaflæggelse
a. Rimelig god indkomst, nogle penge (dem fra Dåstrup Sleepover) røg ind på DSF’s
konto.
b. Indtægter på 15.186,22kr
c. Regnskab kan findes her:
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6XW2U-rxmL49nGehoEEDyXdxLNk589G
6. Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer som følge af ændringer i DSF’s vedtægter
i.
Paragraf 4 stk 2 (tilføjes)
Et medlem som er blevet eller står over for ekskludering skal have mulighed
for at få sagen forelagt på Generalforsamlingen.
ii.

Paragraf 5 stk 7 (ændring)
Tilføj
Undtagelse, se §10 stk.1.

iii.

Paragraf 6 stk 3 (kopi af paragraf 5 stk. 7 tilføjes)
Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger med simpelt
flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af
blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det

antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden /
prioriteringsmetoden. Undtagelse, se §10 stk.1.
iv.

-

Paragraf 5 stk 4 (efterfølgende punkter rykkes ned)
Valgbare på Generalforsamlingen er medlemmer over 18 år
Forslag for at sætte den til 16

Alle i foreningen var enige med forslagene, der blev vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent (forslag at fortsætte med 5 kr)
a. Der fortsættes med 5 kr
8. Godkendelse af budget
a. Der er ikke noget budget at godkende.
9. Valg af formand, Thor Muto Asmund er villig til genvalg
a. Thor Muto Asmund enstemmigt genvalgt
10. Valg af næstformand
a. Camilla Jul Nielsson er enstemmigt genvalgt
11. Valg af kasserer
a. Mikela Elleby Jørgensen genopstiller ikke.
b. Callum James Goodyear opstiller og bliver valgt
12. Valg af sekretær
a. Lucas Hansen er enstemmigt genvalgt
13. Valg af alment bestyrelsesmedlem
a. Daniel Egdal er enstemmigt genvalgt
14. Valg af revisor
a. Oscar Roth Andersen er enstemmigt genvalgt
15. Kommende konkurrencer / booking af venues
a. Forsøge på at reservere 3x weekender
b. Muligheder i Dåstrup, lidt arbejde med setup?
c. Østervangsskolen?
d. Sidste mulighed for at kvalificere sig til EM er 9. juni
e. Thor kigger lidt på venues i Esbjerg, Lejre og Roskilde
f. Trekroner Universitet?
g. Mulighed for 2-3 konkurrencer indtil EM? - 1 dags comps, konkurrencer hvor man
har god mulighed for at kvalificere sig til EM
16. Eventuelt
a. Der undersøges stadig mulighed for at starte en Odense Speedcubing Forening
17. Underskrift af referatet (referent og dirigent)
Referent

Mødet er afsluttet kl 21:00

Dirigent

