Beslutnings referat fra GENERALFORSAMLING
Sejs, 24. marts 2015
1: Valg af dirigent:
Forslag: Flemming Østergaard, som bliver valgt
Erklærer generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt
2: Formandens beretning:
Gennemgået og godkendt
Anne & Brighton har lavet en flot årsrapport som også bliver lagt ind på www.katempris.dk
3: Kassererens beretning:
Regnskabet fremlagt.
Regnskabet godkendt
4. Budget og kontingent.
Kontingent foreslået uændret. Godkendt.
Budget og kontingent godkendt.
5: Forslag
Ingen indkommende forslag
6: valg til bestyrelsen
Kirsten Hansen - ønsker ikke genvalg
Anita Gissemann - ønsker ikke genvalg
Anette Hvirvelkær - ønsker ikke genvalg
Birger Juel Jensen er villig til valg. - VALGT
Astrid Andersen er villig til valg. Astrid har givet tilsagn, da hun ikke kunne være tilstede - VALGT
Grethe Svendsen – var valgt suppleant og har virket som sådan i stedet for Kirsten. - VALGT
Suppleant - Anette Hvirvelkær valgt
7: Revisor - Martin Lyager forsætter
Revisor suppleant - Lissie Rasmussen fortsætter
8: Eventuelt
Drøftelse af støtte til økonomisk svagt stillede elever:
Der er nogle medlemmer, der hver måned indbetaler et fast beløb. Disse indbetalinger kan dække
skolepenge, uniform og kørsel for én elev, hvilket blev foreslået og godkendt.
Der blev spurgt, om det administrativt var muligt at klare, hvis andre medlemmer indbetalte faste
månedlige beløb til støtte for økonomisk svagt stillede elever. Det blev der svaret bekræftende på.
Blot skulle man gøre opmærksom på, at beløbet var til skolepenge. Den årlige udgift til skolepenge,
skoleuniform og kørsel beløber sig til ca. 5600 kr. afhængig af valutakursen.
Udvælgelsen af støtteberettigede elever foregår lokalt i Tanzania.
Indstillingen varetages af en person med kendskab til lokalområdet og erfaring med dette arbejde.
Erik Schleicher orienterede om arbejdet med Rotary ansøgningen og ansøgninger til fonde..
Generalforsamlingen afsluttes, og Dorrit takker for god ro og orden
Herefter hygge med kaffe og hjemmebagt kage samt billeder fra skolen og dens dagligdag.

