LØS Generalforsamling referat
Afholdt på Toustrup Mark, lørdag den 29. april 2017, kl. 13-16.30

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kurt fra Torpegården som dirigent.
Godkendt ved konsensus.
Dirigenten spørger forsamlingen om den kan acceptere at afholde generalforsamling, selvom denne ikke er rettidigt
indkaldt ifølge vedtægterne.
Godkendt ved konsensus.
Bestyrelsen foreslår Christian og Allan (fra bestyrelsen) som referenter.
Godkendt ved konsensus.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Niels beretter om årets gang, aktuelle omstillingsemner regionalt, nationalt og internationalt både i og
uden for LØS. Formandsberetningen kan læses på LØS’s hjemmeside (Link til beretning )
Dirigenten spørger forsamlingen om beretningen kan godkendes.
Godkendt ved konsensus.

3. Beretning fra arbejdsudvalgene
Camilla fra LØS’ udvalg afgiver beretning fra arbejdsudvalget. Blandt andet fokus på ungdommen i omstillingen,
internationalt engagement, udsyn og netværk, som LØS er en del af.
Link til beretning

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på dets nuværende niveau.
Godkendt ved konsensus.

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Niels fremlægger foreningens årsregnskab for 2016.
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Årets resultatopgørelse viser et overskud i 2016 på 489 kr.
Samlet indtægt i 2016 er på 728.695 kr. som hovedsageligt kommer fra fonde og projekter.
Foreningens egenkapital ligger på 109.000 kr., som, noteres det, er vendt fra et minus på en del over 100.000 kr. for 8
år siden.
Niels går i dybden med regnskabets udgiftsposter og viser, hvordan overskuddet er landet på 489 kr.
Intern kritisk revisor Kirsten Høngsmark har lavet en skrivelse omkring regnskabet til GF (da hun ikke kunne komme).
Hun kommenterer på forskellige regnskabsmæssige forhold og konkluderer overordnet, at regnskabet ser fornuftigt
ud.
Camilla forklarer forhold omkring regnskabets projektmidler og roser blandt andet den måde projekterne nu indgår i
regnskabet, da det skaber bedre muligheder for overblik og fondsansøgninger.
Link til regnskabet.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Niels fremlægger budget for det kommende år 2017.
Ud fra forventede indtægter og udgifter forventes et overskud på 17.664 kr. Dog mangler der i budgettet en
udgiftspost på overslag til revisor – dette bliver på omkring 15.000 kr., der får det forventede overskud til at skrumpe
en del.
Niels går i dybden med budgettets sammensætning.
Budgettet godkendes af forsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christian, Mette, Birtha og Rikke går ud af bestyrelsen.
Niels går af som formand pga. rygskade, men bliver i bestyrelsen.
Anne, Jacob og Alan vil gerne fortsætte som suppleanter.
Louisa og Lotte bliver i bestyrelsen.
Jørgen, Tatjana, Kurt, Rebecca og Susan stiller op til bestyrelsen.
Forslag til bestyrelsen er således:
Rebecca, Kurt Christensen, Lotte Pring, Louisa Bisgaard, Niels Aagaard, Tatjana Stenvad og Susan Wiinblad.
Inklusiv fire suppleanter: Jørgen G. Hansen, Jacob Thorsen, Allan Elm og Anne Persson.
Forsamlingen godkender den nye bestyrelse.
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9. Valg af registreret revisor og kritisk revisor
Firmaet Vadestedet, som har hjulpet LØS med regnskabet i det forgangne år, foreslås af bestyrelsen som registreret
revisor.
Kirsten Høngsmark vil gerne fortsætte som kritisk revisor.
Forsamlingen godkender forslag til registreret revisor og kritisk revisor.

10. Eventuelt
Ingen punkter.

Dirigenten takker for velafholdt generalforsamling og afslutter.
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