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Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gennemgang af regnskab 2014 samt budget 2015 og 2016
4. Indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
5. Valg til bestyrelsen (Alle modtager genvalg for en 2 års periode)

a. Erik Hedeby
b. Torben Jønsson
c. Meik Børner

6. Valg af bestyrelsessuppleant
a. Jacob Arent

7. Valg af revisor (Ikke på valg)
a. Kim Mohr Larsen

8. Valg af revisorsuppleant
a. Michael Ranneriis (Modtager genvalg)

9. Eventuelt

Stemmeberettigede fremmødte
Fremmødte
Michael Jønsson, Patrick Bye, Kathrine Mastrup Nielsen, Stine Berg Sørensen, Ida Sofie
Kristensen, Anne-Lise Hoffmann, Charlotte Ranneries, Jonna Nielsen, Tine Jørgensen, Søren
Munk, Kåre Landgren, Torben Jønsson, Thomas Kongstad, Erik Hedeby, Brian Mastrup
Nielsen, Jens Byskov, Meik Børner, Vibeke Sandau, Kasper Riel, Michael Ranneries, Emilie
Rindsø, Nadia Møller, Jacob Sandau.

Afbud
Jacob Arent, Ruth Hansen

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens Byskov
Referent: Meik Børner

Bestyrelsens beretning
Se vedhæftede bilag – Bestyrelsens beretning

Medlemsnedgang fra ca. 90 til 76, hvoraf 13 pr. d.d. endnu ikke har betalt for sæsonen
15/16.

Kåre startede dialogen omkring medlemmer. Ønsker vi flere medlemmer eller ønsker vi at
fastholde medlemmer som ikke fornyer deres medlemskab?



Generalforsamling
Findes der to typer medlemmer– dem som deltager aktivt til fx halloween og julemarked
og dem som gerne bare vil støtte med penge? Forslag: vi arbejder på begge typer ved at
være mere synlige.

Kåre foreslog, at vi til FDF julemarked skulle hverve nye venner, når de deltager der.

Michael J, foreslog at man lavede passiv/aktiv medlemmer, fordi folk får mange mails fra
alle mulige foreninger, butikker osv. – Nogle vil ikke hjælpe, men gerne støtte. Kan man
dele det op?

Kasper spurgte ind til hvordan fordelingen er? Er det steget eller faldet? Meik svarede det
faldt ved efteråret.

Der blev foreslået at der blev delt information ud til alle børnene ved torsdagsmøderne.

Charlotte – hvordan får man besked omkring det. Mere synlighed.

Gennemgang af regnskab for 2014 samt budget 2015 og 2016
Stine spurgte til, hvad posten ”fest” dækkede over, hvilket kassereren besvarede.

Årsregnskab 2014 blev enstemmigt godkendt.

Budget 2016 blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen stiller følgende forslag:

§7
Stk. 3: Regnskabet føres elektronisk og opbevares elektronisk.
Stk. 4: Udgifter skal anerkendes af formanden.

Forslaget – enstemmigt godkendt

Valg til bestyrelsen (Alle modtager genvalg for en 2 års periode)
Erik Hedeby, Torben Jønsson, Meik Børner
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Stine Berg Sørensen stillede op som ekstra bestyrelsesmedlem og blev valgt for en 2 års
periode.
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Valg af bestyrelsessuppleant

Patrick Bye modtager ikke genvalg, da han @nsker at vare lederrepresentant. Jacob Arent
stillede op og blev enstemmigt valgt.

Valg af revisor (ikke pd valg)
Kim Mohr Larsen

Valg af revisorsuppleant
Michael Ranneriis -Enstemmigt genvalgt

Eventue lt
Stine spurgte om det var muligt at leje Skerven billigere som KLgs ledere kan med Kvanen
og Skansen, Bestyrelsen lovede at tage det op pi neste bestyrelsesm@de

Kassereren fortalte vi mangler at holde sponsorfest, Micael pdtog sig opgaven at arrangere
sommerfest i hytterne - Mic og Jenner partyevent ville kunne spille.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsorden var udt6mt og hevede
genera lf orsa m linge n.

Godkendt pi foreningens
ord inere generalforsamling

den 22. september 2015

Brian Nielsen
Formand

Meik B@rner

Referent
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Godkendt p6 selskabets

ordinere generalforsaml ing

K19's Venner

Arsregnskab 2OL4

cvr.nr.35152873

2. regnskabsEr

Jens Bys
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Side 2

REVISIONStsEMIERKNINGER VEDR. ARSNCCruSKABET FOR 2014 FOR K19'S VENNER

Som valgt revisor har jeg foretaget revision af regnskabet for regnskabsSret 2014.
Resultatopgorelsen udviser et overskud pA kr. 1,858, hvorefter egenkapitalen andragerkr.74.456, Aktiverne
andrager i alt kr. 74.456.

Ledelsens ansvar for irrsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Arsregnsl<ab, der giver et retvisende bille<je. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nadvendig for at udarbejde et drsregnskab
uden v&sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udforte revision
Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bogforing og bilag, Bilag er stikprovevist
kontrolleret for rimelighed og relevans. Bankbeholdning er afstemt til kassererens opslag pA netbank,

Revisors Saerlige Bernerkninger
Det bemarkes at alle udgiftsbilag bor attesteres af formand eller andet relevant bestyrelsesmedlem, sorn
ikke er kasseren, inden betaling for ai sil<re at kun godkendte udgifter betales.
Tinglysning af ejendom endnu ikl<e ferdig, men kob er tjekket til kobsaftale og tinglysning for at sikre at der
ikke er andret i pantsetnirrg og ejerforhold
For at sikre at moms behandles korrekt og der ikke kan opstd tvivl ifm. med udstedelse af faktLtraer,
.anbefales det at afmelde momsregistrering, da rirlig omsmtning holder sig under grensen.

Kobenhavn, den'1" september 2015

rn

Fremlagt og gennemlaest pA bestynelsesmode den 1. septernber 2015:

Kasserer. Meik Borner

Torben Jonsson

4,,
Medlem af K19 Vanlose kredsbestvrelsen: Vlbeke Sandau

?/
l/- //;ur,azK/ft/

Ssren Munk Bolbroe

K'l I Vanlase lederrepresentant:



VEDTÆGTER FOR K 19’s VENNER
STØTTEFORENING FOR FDF K 19 - VANLØSE

§ 1. Foreningens navn er K 19’s Venner
Stk. 2. Foreningens adresse er Kassererens adresse

§ 2. Foreningens formål er, at danne bindeled mellem K 19’s venner og FDF K 19 - Vanløse (herefter kaldet
Kredsen), samt yde praktisk og økonomisk støtte til Kredsen

§ 3. Som medlemmer af Foreningen kan optages alle, der har interesse i og ønske om – aktivt eller passivt –
at støtte Kredsen og dennes medlemmer

§ 4. Bestyrelsen består af 6 til 9 medlemmer, der udpeges således:
1) Mindst 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen
2) 1 lederrepræsentant udpeges af Kredsen
3) 1 medlem af Kredsens bestyrelse udpeges af kredsbestyrelsen

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Der skal som minimum udpeges en
formand, en næstformand og en kasserer.
Stk. 3. De valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen hvert år er på
valg. Kredsen og Kredsbestyrelsen vælger selv valgperioden.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger endvidere op til 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen
Stk. 5. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder fordelt på hele året.

§ 5. Generalforsamlingen afholdes hvert efterår efter forudgående indkaldelse. Indkaldelsen udsendes med
minimum 14 dages varsel.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger afgøres ved
almindelig stemmeflertal.
Stk. 3. Afstemning sker alene ved håndsoprækning blandt tilstedeværende, betalende medlemmer
Stk. 4. 10 medlemmer eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med samme varsel som angivet i stk. 1.
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges en revisor for 2 år ad gangen og en revisorsuppleant for 1 år ad
gangen.

§ 6. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen
Stk. 2. Kontingentet opkræves primo august måned med forfald 31. august.
Stk. 3. Ved indmeldelse i perioden 1. august til 31. december betales kontingent for et helt år.
Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. juli betales for et halvt år.

§ 7. Regnskabsåret er fra 1/1-31/12
Stk. 2. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen
Stk. 3. Regnskabet føres elektronisk og opbevares elektronisk.
Stk. 4. Udgifter skal anerkendes af formanden

§ 8. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i henhold til § 2, og tegner sig ved formand og kasserer
i forening.
Stk. 2. Ved disposition ud over kr. 1.000,- tegnes foreningen ved formand, næstformand og kasserer i
forening.
Stk. 3. Ved disposition ud over kr. 10.000,- tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse (minimum
80% af bestyrelsens medlemmer stemmer for).

§ 9. Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen, senest 8 dage før
generalforsamlingen.

§ 10. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen.

§ 11. Ved foreningens eventuelle opløsning, der kun kan ske efter beslutning på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, tilfalder foreningens evt. midler og andre aktiver, herunder fast ejendom, Kredsen.

Som ændret på generalforsamling 22. september 2015
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