Referat af LØS’ generalforsamling den 11. april 2015 på Ananda Gaorii
Kirsten Høngsmark blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
Forretningsudvalgets beretning.

International udvalgs beretning og uddannelsesudvalgets beretning
2 ud af 4 EDE kurser blev afholdt, de to aflyste var p.g.a for lidt ansøgere.
Alle er velkomne til at deltage, der er nok at opgaver at tage fat på.
Se bilag
Fastsættelse af kontingent: Der ønskes ikke ændringer.
Indkomne forslag: 3 stk
1. Bestyrelsen opfordrer til vedtægtsændringer (se forslag her)
Paragraf 2 ændres til sekretariatets adresse er hjemsted for foreningen. Ændringen vedtages
Paragraf 6
At formanden ikke længes vælges på Generalforsamling, men det er bestyrelsen der konstituerer
sig selv. Ændringen vedtages
Dette vedtages og stk 2
se bilag
Paragraf (tillæg til registeret revisor vedtages)
Bestyrelsens vedtægtsændringer vedtages.
2. og 3. Frands forslag til Generalforsamling. (se
Forslagene bliver nøje gennemgået og debatteret.
Forslag1
18 stemte imod, 1 for og 3 undlader at stemme

forslag her og her)

Ud af debatten kommer at der ønskes, at den nye bestyrelse laver en konkret ansvar og social
forretningsorden. Herunder hvad det betyder at tage ansvar.
Frands forslag 2 & 3
18 stemmer imod forslag, 0 for og 3 undlader at stemme
Ud af debatten kommer at der pålægges at den nye bestyrelse arbejder videre med
konfliktløsningspolitik i forhold til LØS foreningsarbejde.
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Forslag til udtalelse fra Frands
Vi stemmer om at godtage udtalelsen, dog med ændringer omkring, at der skal flere til at
oprette en klage samt at sidste punkt fjernes.
der 8 for, 0 imod og 9 undlader at stemme.
Gennemgang af årsregnskab 2014

Regnskabet vedtages ved konsensus
Budget for 2015 gennemgås og kassereren anbefaler at vende det budgetterede underskud på
kr. 30.000,- til at komme så tæt på nul som muligt. Den kritiske revisor ser, at det ser sundt ud,
men opfordrer ligesom kassereren at mindske det budgetterede underskud mest muligt.

Valg af bestyrelse
Vianna, Thorkild og Ditlev fratræder bestyrelsen
Niels, Henrik, Helle, Allan og Susanne fortsætter i bestyrelsen
Peter, Christian og Anne-Line indtræder i bestyrelsen
Ny registreret revisor er revisonsfirmaet Tommy Larsen
Hallingelille indbyder til deltagelse med arbejde på Roskilde Festival.
Dirigenten erklærer Generalforsamling fuldført og hæver mødet.
Referent: Henrik Camillo Halle fra Hesbjerg Økosamfund
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