Stiftende generalforsamling i Fyns Speedcubing Forening
31.07.2022
20:02 er mødet begyndt
Til stede:
● Henrik Buus Aagaard
● Thor Muto Asmund
● Karina Grandjean Beck
● Daniel Vædele Egdal
● Rasmus Stub Detlefsen
● Mikke Jønch-Clausen
● Benjamin Jonassen
● Oliver Lundø Jensen

Valg af stemmetællere
Der anvendes online afstemning via Strawpoll.

Valg af dirigent
Henrik bliver valgt.

Valg af referent
Thor bliver valgt.

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse (initiativgruppen)
Initiativet til denne forening kom da DSF var ikke registreret som en frivillig forening i Odense og der var et ønske om at have en registreret forening så man
kunne afholde månedlige aktiviteter og leje lokaler til konkurrencer på Fyn.
Det virkede fornuftigt at afholde en separat lokal forening så det var muligt at afholde lokale arrangementer uden at det vil påvirke DSF og dette blev til Fyns
Speedcubing Forening.

Valg af foreningens bestyrelse
Formand
Henrik Buus Aagaard vil gerne stille op som formand.
Henrik bliver enstemmigt valgt.

Næstformand
Oliver Lundø Jensen vil gerne stille op som næstormand.
Oliver bliver enstemmigt valgt.

Kasserer
Thor Muto Asmund vil gerne stille op som kasserer.
Thor bliver enstemmigt valgt.

Alment bestyrelsesmedlem
Rasums Stub Detlefsen og Benjamin Jonassen vil begge gerne stille op som bestyrelsesmedlem.
Der laves en online afstemning, Rasmus får 7 stemmer, Benjamin får 1 stemme.
Rasmus bliver valgt.

Suppleant
Benjamin Jonassen og Karina Grandjean Beck vil begge gerne stille op som suppleant.
Der laves en online afstemning, begge får 4 stemmer.
Det besluttes derfor at tilføje et ekstra bestyrelsesmedlem til foreningen.
Benjamin bliver derefter enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem.
Karina bliver derefter enstemmigt valgt som suppleant.

Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Thor gennemgår vedtægterne og fremhæver forskellen mellem denne forenings og DSF samt de andre lokalforeningers vedtægter.
Vedtægterne bliver enstemmigt godkendt.

Fastsættelseaf kontingent
Der er foreslået 5 kr.
Det er enstemmigt vedtaget.

Valg af revisor, kort om nemkonto og revisor-autorisation
Rikke Kampp Lassen stiller op (in absentia) og er enstemmigt valgt.
Kontoen er oprettet som en underkonto til revisorens private konto for at undgå ekstra gebyrer.
Revisoren har adgang til foreningens konto.
Der er ingen nemkonto.

Kort update af planlagte konkurrencer i foreningen
Der skal afholdes faste aktiviteter, omkring 11 gange om året.
Planen er at låne et klasselokale eller andet lokale på en skole
Planlægger noget i stil med 19:00-20:00 eller 20:00-21:00.
Kan det gøres online? Ja måske. Det kunne evt. gøres sammen med de andre lokale foreninger.
Der snakes om vi skal gøre mere for at lave månedlige aktiviteter lokalt.
1-4 gange om året kan vi desuden godt låne store lokaler. Der vil formodentlig skulle betales et mindre gebyr pr time.
Der bliver spurgt om hvilket opsøgende arbejde der er. Men der er pt. ikke noget, der kommer alligevel mange nye.

Mulige konkurrencer
●
●

DM i FMC 2022
DM 2023

Mødet er hævet kl 21:00.
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Dirigent

