REFERAT AF GENERALFORSAMLING I
DANSK-INDIANSK FORENING
2.3. 2013. KL. 13.50
HOS KNUD OG KARIN, GL. KROVEJ 3, 8300 ODDER
Tilstedeværende: Rene Juhl, Knud Rygård, Karin Cardel, Helle Coretto, Nanna Eltong, Kiki Lynée, Jens Geraa, Jens
Mührmann, Keld Balle
Valg af dirigent: Helle Coretto
Beretning:
v. Knud Rygård: Sommerlejren - Foreningens hovedaktivitet - gik som planlagt og var en succes.
Detaljer herom, se nedenfor under ’Foreningens arrangementer’.
Regnskab
v/ Helle
Regnskabet blev gennemgået og godkendt enstemmigt.
Foreningens arrangementer
sommerlejr og ændring af pris v/Knud og Helle
Sommerlejren er rykket til uge 28 fordi afholdelse i første uge af sommerferien gav for meget tidspres
Pris forhøjet til 650 kr. for medlemmer og 950 kr. for ikke-medlemmer, for at få dækket udgifter til de to fællestipier.

Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
Kicki stopper som redaktør af Hau Kola fra næste år
Helle om filmaften: Der blev holdt en filmaften m. lidt utraditionelle film - der kom 4-5 i alt.
Helle overvejer evt. at lave en privat filmklub aften eller anden aktivitet.
Forespørgsel fra Rene på vegne af Jysk Powwow-komite om støtte til afholdelse af Powwow hos Johanne:
2500 kr. til rullegræs til dansepladsen. Bilag på udgifter medsendes. Dette blev vedtaget.
Biblioteket: Statsbiblioteket vil måske aftage nogle af bøgerne. Svar afventes
Indkomne forslag
Vedtægtsændring – indkaldelse på hjemmesiden og Facebook
Ændring af
foreningens vedtægter § 5, punkt 1:
”vedr. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar til 1. april. Indkaldelse skal finde sted
skriftligt med minimum tre ugers varsel – ”
Indkaldelse skal finde sted skriftligt med minimum tre ugers varsel –
Flg. foreslåede ændring blev vedtaget: ”indkaldelse skal ske med minimum tre ugers varsel på hjemmesiden og på
Facebook-siden, samt skriftligt via Hau Kola til de medlemmer som ikke er online”
Valg af bestyrelse og suppleanter
Sekretær Knud Rygaard og bestyrelsesmedlem Keld Balle. Begge genopstillede og blev genvalgt.
Suppleanterne Vibeke Møller og Rene Juul, begge genopstillede og blev genvalgt.
Valg af revisor
Lianne Boel Larsen genopstillede og blev genvalgt.
Fastsættelse af kontingent
Kontingent er uændret.
EVT.

