General forsamling 2021 Århus Akvarieforening torsdag 3 januar kl 1900 .

Agenda:
1: Valg af dirigent . Vi opstiller som Erik som Dirigent.
2: Valg af referent - vi opstiller Birger
3: Valg af stemmetæller – Der skal vælges to i forsamlingen. Søren Lund og Henrik. 25 fremmødte.
Alle gyldige.
4: Bestyrelsens beretning V/formanden.
Covid-19 nedlukning, Live foredrag (AAF derude koncept), aflysninger, hård slag for foreningen,
medlemsnedgang risiko, fokus på dette. Økonomi god, godt samarbejde bestyrelsen, Ny
mødeform (Messenger), vi skal i gang.
Beretning godkendt
5: Fremlæggelse af foreningens regnskab. V/Paul.
Det har været et mærkeligt år pga Corona. Derfor er der ikke så mange punkter pga den
manglende aktivitet der har krævet betalinger. De lilla punkter er udgifter, de grønne er
indtægter. Samlet resultat: ca 15000,- (overskud). Gennemgang af de forskellige punkter.
Regnskab enstemmigt godkendt
6: Fremlæggelse af foreningens budget:
Dette er ikke lavet, så laves for resten af bestyrelsen.
7: Indkommende forslag:
Der er ikke modtaget forslag
8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Drøftelse af kontingent – Fra bestyrelsen er der fremlagt et forslag om et års kontingent
fratagelse. Pga Corona har der været nedlukning af mange af de aktiviteter der normalt er en del
af ÅKF. Fysiske møder, turer, aktioner m.m. ÅKF har en god økonomi og har råd til at lave et år
hvor vi kan kompensere for et Corona år med begrænset aktiviteter. Drøftelse omkring forskellige

holdninger for og imod. Flertalsbeslutning via afstemning: 2021 er kontingentfrit for de gyldige
medlemmer der har betalt for 2020.
9: Valg til bestyrelsen.
Formand: (2 år). Birger – Ønsker genvalg. Valgt
Bestyrelsesmedlem: (1 år). Uffe – ønsker ikke genvalg . Bestyrelsen opstiller Rasmus (Valgt)
Kasser: Paul – ønsker ikke genvalg – Bestyrelsen opstiller Erik. Valgt.
Bestyrelsesmedlem: (2 år). Ole – ønsker genvalg (Valgt)
Bestyrelsesmedlem: Carsten (2 år) – ønsker ikke genvalg. Cort valgt.
1: Suppleant: Aamond valgt.
2: Supppleant Hernrik
Unge observatør – ingen valgt
Valg af 2 revisor, Bodil og Peter genvalgt (1 år).
1 revisorsuppleant ( et år af gangen). Søren Lund.
10: Evt.
Ingen punkter til evt.

