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Dagsorden ifølge vedtægterne:
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Alik Weintraube, som accepterede og blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, varslet og dermed
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Der var ingen kommentarer og dirigenten konstaterede
derfor, at beretningen var enstemmigt godkendt.
Beretningen ligger på hjemmesiden ”Træfpunkt Sædding, læs mere om foreningen”

3. Regnskab:
Regnskabet for 2021 har ligget til gennemsyn i kontorets åbningstid fra tirsdag, den 8. marts 2022.
Kassereren gennemgik regnskabet i nøgletal. Årets overskud 4.301 kr.
Kurt Hansen ønskede nærmere udredning af, hvad vi betaler for afholdelse af arrangementer i
forbindelse med Frokost for kvinder og Frokost for mænd. Karen Maria Larsen og Hans-Jørn
Christensen redegjorde for beløbene, og da der ikke var yderligere kommentarer, konstaterede
dirigenten, at regnskabet var enstemmigt godkendt.

4. Budget:
Kassereren gennemgik budgettet for 2022.
Budgettet gav ikke anledning til spørgsmål.
Dirigenten konstaterede derfor, at budgettet var enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag:
Der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen, forslagene har ligget til gennemsyn i kontorets
åbningstid fra tirsdag, den 8. marts 2022.
1: Poul Kahl har stillet forslag om oprettelse af Støtteforening for Træfpunkt Sædding.
Formålet skulle være at aflaste bestyrelsen for mange praktiske gøremål, og samtidig involvere
flere nye frivillige i at komme med ideer til aktiviteter, der kan skaffe penge til foreningen, som
f.eks. bankospil, amerikansk lotteri, o.l., med indsamlede gevinster fra erhvervslivet. En aktivitet
som efterårets salg af gløgg og æbleskiver kunne også have ligget i en støtteforening.
Forslaget blev livligt diskuteret. Hvad indebærer en støtteforening, selvbestemmelse, hvem sørger
for hvad? Man enedes om at få defineret udfordringerne og giver forslaget videre til den nye
bestyrelse.
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2: Hans-Jørn Christensen har stillet forslag til indførelse af kontingentbetaling: Som følge
af den udvikling vi er inde i, at der indføres kontingentbetaling. Betalingen opkræves som en
del af første tilmelding til foreningens aktiviteter: Betalingen fastsættes til 1 kr., som fratrækkes den
normale aktivitetsbetaling og overføres til kontingentkontoen.
Hans-Jørn Christensen begrundede forslaget i situationen med Sædding Centrets fremtid, og
kommunens regler for leje af kommunens lokaler, hvor ikke-kontingentbetalende foreninger skal
betale en væsentlig overpris, og kommer sidst i køen ved tildelinger.
Forslaget vakte en del debat. Der blev spurgt hvorfor man ikke bare indfører almindelig
kontingentbetaling. Men der er mange aktiviteter, hvor man bare møder op uden tilmelding, og
hvem vil påtage sig at kontrollere om folk har betalt kontingent eller ej.
Poul Hørby nævnte at foreningen skal sikre sig, at vi er godkendt som folkeoplysende forening, 
da det er en yderligere betingelse for at kunne leje lokaler, og det forpligter den nye bestyrelse sig 
naturligvis til at sørge for.
Dirigenten konkluderer, at der, forudsat at alle formalia er i orden, er enstemmighed om at indføre
kontingentbetaling, så man går fra at være deltagere til at være reelle medlemmer af foreningen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2023:
Kontingentbetaling for 2023 vil være 1 kr. per person jf. ovenstående under punkt 5. stk. 2. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Karen Maria Larsen (modtog genvalg)
Kirsten Tofte (modtog ikke genvalg)
Merete Pedersen (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg)
Anne Grethe Nielsen (modtog ikke genvalg)
Birthe Rønne (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg in absentia)
2 suppleanter for 1 år
Poul Kahl (modtog ikke genvalg)
Gitte Morberg Jensen (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg)
Jytte Toftgaard Søderberg (modtog ikke genvalg)
Leif Rostbo (bestyrelsens forslag til nyvalg – modtog valg)
Der kom ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede derfor, at alle var enstemmigt valgte.

8. Valg af revisor og –suppleant for 1 år
Revisor Egon Olsen (modtog genvalg)
Revisorsuppleant Poul Hørby (modtog genvalg)
Der kom ikke andre forslag.
Dirigenten konstaterede derfor, at alle var enstemmigt valgte.

9. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden ved mødet og gav ordet til formanden, der takkede Anne
Grethe Nielsen, Poul Kahl, Jytte Toftgaard Søderberg samt specielt Kirsten Tofte, som har været
Træfpunkt Sæddings nestor siden områdeprojektet ”Sædding og Ådalen på Toppen” stoppede i
2014, og Træfpunkt Sædding blev oprettet. 
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Dirigenten Alik Weintraube fik ligeledes tak for god ledelse af generalforsamlingen.
Alle modtog er erkendtlighed for indsatserne.

 
Esbjerg, den 17. marts 2022

   Signeret  Signeret
  Elly West Alik Weintraube
  Referent  Dirigent


