Generalforsamling 2014
Referat fra Generalforsamling 16. marts 2014 kl. 11.00-14.00
Hos Helle Coretto, Baneløkken 20, st. th. 2730 Herlev
Valg af dirigent og referent: Karin er dirigent og Helle er referent
Tilstede: Annette, Jan, Birte, Karin, Knud, Nanna og Helle
Afbud: Kicki, Kim, Kiki, René, Vibeke og Keld
Beretning:
V/ Knud Rygaard
Sommerlejren har efterhånden fået et godt og stabilt set-up og Maynard er et af de store tilløbsstykker på lejren. Lejrperioden er
blevet forlænget med 3 dage pr. 2014. Der var dog lidt tvister omkring brug af lejren, da Naturskolen blev overtaget af Staten/Skov- og Naturstyrelsen, men ved Knuds indsats og da vi har brugt stedet igennem flere år, blev det til vores fordel og vi
har fået lejren i de dage vi ønskede. Foredrag med Bertil Thörn i januar måtte aflyses, fordi der ikke var deltageropbakning.
Foreningen har ydet støtte til Harolds workshop til 10 medlemmers deltagelse, foredrag med Maynard på sommerlejren i 3 dage
og rullegræs til forbedring af danseplads på Eagleroad. Der har været forespørgsler om interviews om Nordamerikanske indianere, samt henvendelser fra folkeskole- og gymnasieelever om hjælp til skoleopgaver om emnet Indianere. Det skal understreges
at foreningen er en paraplyorganisation som understøtter medlemmers initiativer til interessefremmende arrangementer. Det er
derfor også medlemmerne som udfører de foreslåede arrangementer.

Regnskab:
V/ Helle Coretto
SGU Scholarship 2013 - 11.450 kr. = 2129.7571 USD + 1000 USD (5376.20 kr.) fra foreningen oveni.
Medlemstal pr. 11. marts 2014 – 64, 34 har endnu ikke fornyet medlemskab. Der er kun blevet udsendt Hau Kola 2014 til dem
der har fornyet medlemskab. Kort snak om at flytte ”bufferpenge” fra Merkurbank til hovedkontoen, da kassen ellers tømmes
når der sendes støtte til SGU.
Regnskab godkendt.

Foreningens arrangementer 2013:
Sommerlejr, 30 voksne og 19 børn deltog. Teenagerne lavede skattejagt for alle og der blev eksperimenteret med fællesmaden
med laksebrædder. Maynard holdt foredrag for voksne i eftermiddags- og aftentimer i vores ”nye” fællestipi og arbejdede/lavede
indianerlege med børnene i dagtimerne. Der var svedehytteceremonier for både børn og voksne og Nanna M.L. stod for bueskydning. Kalundborg avis kom og lavede interviews om lejren og vi lavede vores egen lille Powwow den sidste aften til stor
glæde og morskab for os alle. En meget harmonisk lejr med supergodt vejr og dejlige deltagere.
Foredrag – Ingen foredrag ud over på sommerlejr – ingen filmdag grundet manglende interesse fra medlemmerne.

Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper:
Sommerlejr, nye tiltag og pris, forlængelse af lejrperioden til fra 7 til 10 dage, pris foreslået til fra 650 kr. – 750 kr. for medlemmer og fra 950 kr. – 1050 kr. for ikke medlemmer – 7 dage koster stadig hhv. 650 kr. og 950 kr.
Syklubber på Sjælland: Jessica og Grete har lavet symøder. Møder, hvor interesserede kommer med eget stof og materiale og
får hjælp til syning og valg af design.
Svedehytteceremonier: Jessica har lavet svedehytteceremonier, hvor interesserede kommer med brænde, mad og sten til svedehytten. Hun må dog finde et andet sted nu, da naboerne har klaget over røgen. Jessica har også været ude og lave danseopvisning og indianerforedrag.
Der er kommet ny hjemmeside og vi har, på trods af et servernedbrud, fået en rigtig god side op at køre, der stadig mangler lidt
finjustering og opdatering af billedarkiv.
Spirituel workshop med Harold White Horse Thompson – 26-28 deltagere i 2013. Jens og René er tovholder.
Hau Kola: Kicki udtræder som redaktør og Birte Rasmussen ønsker at overtage redaktørposten - posten fornyes hvert år på
generalforsamlingen. Birte har været fungerende redaktør fra nr. 1/2014 grundet Kickis barsel. Bladet bliver på 40 sider. Vi
kigger i løbet af året på økonomien dertil. Birte vil køre bladet i temaer. Efter aftale med trykkeriet trykkes bladet med farvefotos
uden ekstra omkostninger. Alle er velkomne til at komme med indlæg til bladet. Deadlines er nævnt under Hau Kola på hjemmesiden.

Indkomne forslag/emner/orientering:
Kicki/Flytning af Biblioteket fra Jyderup og udkast til handlingsplan fremadrettet ønskes. Biblioteket er blevet meget lidt brugt i
hele bestyrelsens levetid. Udlån og forsendelse er blevet en bekostelig affære. Alle bøgerne er i 2013 blevet registreret af Kicki
og Karin. Statsbiblioteket i Århus får en liste fra Knud og kan vælge de bøger de vil have, så man derefter kan låne bøgerne via
eget lokalt bibliotek. Resten af beholdningen gør vi op med. Helle, Karin og Knud tager initiativer.
Helle/Hjemmesiden – ny host er valgt – Login vejledning er sendt ud til medlemmerne, via Facebook. Den kommer også i Hau
Kola 2/2014.
Helle/Økonomisk støtte ønskes af Jysk Powwow 2014 til dækning af underskud. Bestyrelsen vælger at støtte jf. leje af Eagleroad
mod bilag. Ligeledes kan Københavns Powwow komite søge støtte til lejen af Rødovregård til Powwow mod bilag.

Generalforsamling 2014
Knud/Tilbud om ”indianerland” i Silkeborg. Knud takker på foreningens vegne for forslaget og sender et svar til Stella.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kasserer og bestyrelsesmedlem Helle Coretto er på valg og ønsker genvalg - genvalgt
Bestyrelsesmedlem Nanna Eltong er på valg og ønsker genvalg - genvalgt
Kicki Juhl-Meyer fratræder som medlem af bestyrelsen og som redaktør, Annette Olesen indtræder på Kickis plads. Bestyrelsen
takker for det flotte arbejde Kicki har gjort i bestyrelsen og med Hau Kola og håber hun har lyst til at komme ind igen en anden
gang.
Bestyrelsesmedlem Jan Grønbæk Laursen er på valg og ønsker genvalg - genvalgt
Suppleant Vibeke Møller er på valg og genopstiller - genvalgt
Suppleant René Juhl er på valg og genopstiller ikke.
Bestyrelsen er nu: Knud, Helle, Keld, Nanna, Jan, Annette, Kim, Kiki og Vibeke. Den konstitueres efterfølgende.

Valg af revisor:
Lianne Boel Larsen genopstiller og blev genvalgt

Fastsættelse af kontingent:
Uændret, 225 kr. for enkeltmedlemskab og 325 kr. for familiemedlemskab med to eller flere pers. over 18 år.

Evt.:
Birte foreslog at foreningen sendte et Hau Kola ud til dem der endnu ikke har fornyet medlemskab sammen med en påmindelse,
men det er en udskrift på 34 x 25 kr. som bliver brugt af medlemmers midler og det ønsker foreningen ikke. Knud sender i stedet for en pdf af Hau Kola ud til dem der er mailadresser på og gør på den måde opmærksom på at medlemskabet ikke er blevet
fornyet.
Birte foreslog at girokortet først skulle udsendes i januar, men det kommer til at afhænge af udsendelserne på Hau Kola, da folk
skal have en mulighed for at forny medlemskab inden udløb af periode samt inden generalforsamlingen i marts næste år. Det
har de forgangne år ikke været et problem at girokortet er kommet allerede i december. Vi må se hvordan det kommer til at
passe.
Birte foreslog at foreningen skulle have en bod, hvor bestyrelsesmedlemmer kunne hverve nye medlemmer. Knud agiterede på
denne Powwow ved at dele foreningsinformation ud til publikum og få en lille personlig snak om foreningen med alle han var i
kontakt med. Fire personer har herefter anmodet om medlemskab i foreningen.

Den nye bestyrelse:
Formand – Knud Rygård
Næstformand – Helle R. E. Coretto
Kasserer, sekretær – Helle R. E. Coretto

Bestyrelsesmedlem1 – Keld Balle
Bestyrelsesmedlem2 – Nanna R. Eltong
Bestyrelsesmedlem3 – Jan G. Laursen
Bestyrelsesmedlem4 – Annette Olsen
Bestyrelsesmedlem5 – Kim Juhl-Meyer
Bestyrelsesmedlem6 – Kiki Lynée
Suppleant – Vibeke Møller
Revisor – Lianne Boel Larsen

