Referat af Årsmøde lokalafdeling Odsherred 4.marts 2019 i Aksen, Asnæs
Der var 13 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Bine Feldbæk Seifert blev enstemmigt godkendt som dirigent og konkluderede hurtigt at mødet
var rettidigt indkaldt. Dirigenten gjorde venligt opmærksom på, at invitationer, som skal nå alle
medlemmer, skal skrives ud som “medlemsmøde”
Vivi Arklint blev godkendt som referent.
Kirsten Hørlyck og Jacob Antvorskov blev valgt som stemmetællere.
Bestyrelsen beretning blev kort afviklet af Ivan Andersen. Beretningen blev efterfølgende
godkendt.
Regnskabet blev fremlagt af Marianne Hammelboe, som fortalte at flere folketingskandidater
havde mobilpaykonti under lokalafdelings paraply. Deres tal lå uden for lokalafdelingens regnskab.
Regnskabet viste et overskud på 6.560,30. Marianne markerede, at disse penge eller en del af
dem jo kunne hensættes til kommunalvals i 2021.
Regnskabet blev godkendt.
Årsmødet indstillede til bestyrelsen, at den decideret opretter en kommunalvalgspulje til
nuværende og kommende midler.
Bestyrelsesmedlemsaspiranter blev på aftenen valgt fra gulvet. Årsmødets deltagere bifaldt dette
enstemmigt. Det kommende valg forløb efter vedtægternes §15 stk4.
Opstillede : Marianne Hammelboe
Ivan N. Andersen
Margrethe Astasdatter
Kirsten Hørlyck
Aase Bytov
Blev alle valgt med 100% af de afgivne stemmer. Og med applaus!
Ulla Munksgaard blev valgt som revisor for næste års regnskab.
Evt.
Den nye bestyrelse blev opfordret til at finde et kommunikationsmiddel for alle afdelingens
medlemmer. En lukket facebookside blev nævnt som mulighed. Bine vil gerne ved lejlighed vise
hvor mange muligheder AlleOs har til det samme. Siden er tænkt som spontan kontakt mellem
medlemmer.
Bestyrelse blev opfordret til at finde en form for tilbagemelde til de kommende aktiviteter,
der blev udvalgt på worktalken umiddelbart før årsmødet.
Bine opfordrer til at komme til storkredsens årsmøde 31.03.19. Indbydelse er sendt ud.
Jacob Antvorskov inviterer til genbrugshappening med tidligere valgplakater i sin garage.
Jacob giver lyd.
Der blev sagt tak til den afgående bestyrelse.
som jeg hørte det
Vivi Arklint

Bine Feldbæk Seifert

