Referat af generalforsamling for Roskildebio.nu d. 28. juni 2021

Dagsorden
1. Va l g dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for et kommende år
5. I n d k o m n e forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Va l g af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Va l g af revisor og revisorsuppleant
9. E v e n t u e l t

Ad. 1. Karin Mejding blev valgt til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad. 2. Jens Otto Kjærum, formand for Roskildebio.nu, fremlagde beretning for foreningens virksomhed.
Beretningen kan ses på www.roskildebio.nu.
Ad. 3. Carsten Fich, kasserer i Roskildebio.nu, fremlagde et revideret regnskab for kalenderåret 2020. Det
blev derefter godkendt.
Ad. 4. Jens Otto Kjærum fremlagde arbejdsplanen for Roskildebio.nu det kommende år. Desuden blev
fremlagt et budget for aktiviteterne. Planen og budget blev taget til efterretning og kan ses på
www.roskildebio.nu .
Efter en pause pga. corona genoptager Roskildebio sine aktiviteter, i første omgang med et Open Airarrangement i Folkeparken d. 19. august. 2021.
Ad. 5. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 6. Kontingentet blev fastsat til 125 kr. for 2021. Det er det samme beløb som for 2020.
Ad. 7. Formand Jens Otto Kjærum og kasserer Carsten Fich var på valg på generalforsamlingen. De blev
begge genvalgt til bestyrelsen. Laila Olsen har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Suppleant Else Vinæs har valgt at trække sig som suppleant. I stedet blev Bo Niclasen valgt til suppleant.
Bestyrelsen består nu af: Jens Otto Kjærum, Per Hougaard, Peter Steen Andersen, Carsten Fich, Elin
Ellegaard Jørgensen og Bo Niclasen (suppleant).
Ad. 8. Revisor Brian Dennis og revisorsuppleant Karin Mejding blev genvalgt.
Ad. 9. Der var ikke noget til eventuelt.
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