
Referat af Mænds Mødesteder Stevns generalforsamling 15. marts 2016 

 

Der kom 27 stemmeberettigede medlemmer 

1) Valg af dirigent 

 Pouline Gringer blev valgt 

2) Valg af referent 

 Jan V. Nielsen blev valgt 

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 Generalforsamlingen godkendte beretningen, der også udsendes til medlemmerne pr. mail 

 Poul Nielsen takker bestyrelsen for veludført arbejde 

4) Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

 Ud printet eksemplar af regnskabet bedes udleveret til medlemmerne. 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet efter nogle få spørgsmål 

Medlemmerne ønsker at få uddelingskopier af regnskabet til næste generalforsamling og at nuværende 
regnskab fremsendes til medlemmer pr. mail.  

  

5) Forslag til budget for næste år 

Budgettet er godkendt af generalforsamlingen efter en debat bl.a. vedr. budget og regnskab for 
midler/sponsorater givet til særlige formål.  

Bestyrelsen oplyste, at der i forbindelse med tilskud er forpligtelse til at dokumentere, at de bliver brugt i 
overensstemmelse med formålet.  

Medlemmerne ønsker åbenhed omkring ”tilskudsregnskab” ikke mindst for at dokumentere historien og det 
store arbejde, bestyrelsen laver omkring Mænds Mødesteder. Det har bestyrelsen taget til efterretning.  

Under punktet er en drøftelse vedr. forskellen mellem annonceindtægter og sponsorater. Jf. ovenstående 
tager bestyrelsen til efterretning, at alle tilskud også fremgår af regnskabet.  

 Budgetter sendes pr. mail til alle. 

6) Fastsættelse af kontingent 

Emnet blev diskuteret, Bestyrelsen oplyser, at der skal være mindst 25 betalende medlemmer, for at vi kan 
søge tilskud fra adskillige puljer og fonde. 

Kr.100 som medlemskontingent bibeholdes. Det er tilladt at betale mere, ligesom støttemedlemmer kan 
betale hvad de kan/ønsker i støtte kontingent.  

7) Eventuelle forslag 

 Forslag til vedtægtsændringer der står med rødt blev fremlagt og der blev stemt om dem. 

 

4.2 Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, 
er medlem af foreningen. Kontingent opkræves efter afholdt generalforsamling. Betaling 30 dage netto at 
regne fra generalforsamling. årligt i januar måned og betales inden udgangen af februar. 
5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i februar marts 
måned.  

Forslag om at flytte indbetalingen af kontingent til efter general forsamlingen (og der af afledte 
vedtægtsændringer) fik ikke 2/3 flertal (16 ud af 27 stemte for) og blev derfor ikke vedtaget.  

 

 

 



Øvrige forslag: 

 

3) Valg af stemme tæller 
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
6) Forslag til budget for indeværende år 
7) Fastsættelse af kontingent for næste år 
8) Indkommende forslag.  

 

5.4 Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemme ret. Kun medlemmer med gyldig kvittering for 
betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. 

 

 De øvrige forslag blev vedtaget enstemmigt.  

 Nye vedtægter sendes pr. mail til alle 

 

8) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

 Arne og Henrik blev genvalgt, Jan V. Nielsen blev stemt ind ibestyrelsen. 

 Bent Madsen blev nyvalgt, og Erik Gersted blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter 

9) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant 

 Bilagskontrollant genvalgt: Karsten Smith 

 Bilagskontrollantsuppleant genvalgt: Ole Christiansen 

10) Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger 

 Hjertestarter blev diskuteret intensivt. Der befinder sig en 250 meter herfra på Åbakken. 

 Bestyrelsen blev opfodret til at søge igen om en hjertestarte hos TRYG Fonden.. 

Bestyrelsen blev opfordret til at tegne en løsøreforsikring. Dette kræver en inventarliste som medlemmerne 
vil udarbejde. Herefter vil bestyrelsen forsøge at få en billig lokal forsikring.  

Annonce om fælles tur til Polen, hvis vi er 10 til 15 mand der tager afsted, vil arrangøren bidrage med 
tilskud til os på ca. 1.000,- til 1.500,- kr. 

 Poul: Husk motionstur i morgen. Næste udflugtstur går til museet i Køge 

  

 Aksel: Nogen interesse i cykelture? 

 Karsten: Har gående fodbold nogen interesse? 

  

Bestyrelsen anbefaler, den bedste måde at starte en ny aktivitet på, er at få Jan til at udsende en mail til 
alle for at samle de interesserede for aktiviteten, med informationer for tidspunkt og dag. 


