Referat: Generalforsamling torsdag den 26. november 2020
Grundet sundhedsrestriktioner (COVID-19), var der til denne generalforsamling påbudt afstand mellem stole, maks. 30 personer i lokalet, mundbind samt
håndsprit.

18 medlemmer tilstede.
1. Valg af dirigent.
Erik Thalling bød velkommen og foreslog Hans Mølbæk, som dirigent. Han blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (indkaldelse med
beretning og regnskab udsendt den 11. november 2020)
2. Formandens beretning.
Erik Thalling aflagde, som formand, sin mundtlige beretning for året.
I beretningen blev årsaktiviteterne gennemgået i store træk. Der blev specielt fokuseret på de udfordringer, der i årets løb har været forbundet med nødvendige
ændringer og/eller aflysninger af planlagte arrangementer. Formanden takkede
for den imødekommenhed og forståelse, der havde været blandt foreningens medlemmer og bestyrelse.
Formanden takkede specielt Hanne Ertmann Hansen for hendes store engagement
med at koordinere botanikgruppens arrangementer.
Formandens mundtlige beretning samt den skriftlige beretning blev godkendt af
generalforsamlingen.
3. Regnskab
Kasserer Charlotte Falsmar fremlagde foreningens årsregnskab.
Medlemsantallet er faldet noget i forhold til sidste år. På forespørgsel om mulig årsag, blev der peget på Covid-19 samt at foreningens bestyrelse i sidste sæson
ikke var fuldtallig og derfor ”kun” havde udarbejdet årsprogram for den første
halvdel af året.
Vi kom ud af året med et overskud på kr. 3.633,00.- og egenkapitalen var ved
årsskiftet på kr. 48.989.-, hvilket er et pænt stykke over foreningsmålsætning om
en egenkapital på minimum ét års kontingentindbetaling.
Der har i det indeværende år ikke været entréindtægter, da foreningen indtil videre har besluttet ikke at reklamere arrangementer, via pressen.
Aktiver gennemgås.
Årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastlæggelse af kontingent
Ud fra budget for 2021 foreslog bestyrelsen uændret kontingent:
Kr. 250,00.- pr. husstand.
Kr. 150,00.- for enkeltmedlemsskab.
Gratis for unge under 18 år og studerende.
Budget og uændrede kontingentsatser,
for det kommende år,
blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Thalling, Janne Møller Christensen og Mikael Landt blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
Valg af suppleanter
Ingen suppleanter valgt.
Tilbud om at ville være ressourceperson
Bestyrelsen håber på fortsat at kunne gøre brug af Hanne Ertmann og Merete Andersen, som ressourcepersoner.
6. Valg af revisorer
Kate Rasmussen blev genvalgt for 2 år.
7. Valg af revisorsuppleant
Tyge W. Kjær blev valgt.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Eventuelt
Der var ingen kommenterer under dette punkt.
Formanden takkede dirigenten for et godt møde.
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