AXIS – Generalforsamling – 9. juni 2020
Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt på grund af restriktionerne forsaget af Covid-19. Der var
18 deltagere udover bestyrelsen og sekretariatet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
3. Bestyrelsens beretning.
4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2019
5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2020
6. Fremtiden
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent
Hans blev valgt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
• Generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt og dagsorden lever op til vedtægter.
• Der var et spørgsmål om hvorvidt fastsættelsen af kontingent burde være på dagsordenen. Det
står ikke i AXIS’ vedtægter at det skal på dagsordenen. Bestyrelsen beslutter at fastholde det
nuværende kontingent.
• Dagsorden og indkaldelse blev godkendt.
3. Bestyrelsens beretning
• Line (AXIS’ forkvinde) fremlagde beretning på vegne af bestyrelsen.
• Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2019
• Sophia fremlagde budget for 2020 på vegne af bestyrelsen.
• Regnskabet for 2019 blev godkendt.
•
•

•
•

5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2020
Sophia fremlagde budgettet for 2020 på vegne af bestyrelsen.
Der var et spørgsmål vedr. egenkapital, om hvad er der sket siden det sidst blev drøftet for 2 år
siden. Sophia og Finn forklarede med reference til de udsendte dokumenter fra 2019 – det er en
god idé med penge i overskud til fx ift. situationen hvor vi nu er blevet programorganisation og
også hvor vi oplever et år med COVID-19.
Der var et spørgsmål ift. at få brugt pengene i programmet i situationen med COVID-19. Hans
svarede at det kan blive vanskeligt, men der er forståelse fra CISU og andre organisationer for
situationen vi befinder os i.
Budgettet for 2020 blev godkendt.

6. Fremtiden
• Sanne fremlagde muligheder, udfordringer samt de forestående arbejdsopgaver.

• Der var en kommentar om at strategien skal laves før det nye programdokument skal udvikles, da
det skal være fundament for resten af arbejdet. Det blev udtrykt enighed, blandt deltagerne og
det er også med i bestyrelsens planer for efteråret.
• Der var et spørgsmål om ikke-bestyrelsesmedlemmer bliver involveret i strategi- og
fremtidsarbejdet. Hans og Line svarede at det har været på dagsorden til et forårsmøde som blev
aflyst pga. COVID-19. Sekretariat sender hurtigst muligt et nyt årshjul ud med et nyt møde til
efteråret.
7. Indkomne forslag
Der er modtaget et forslag af tekniske karakter: en vedtægtsændring vedr. bankkort.
Forslaget blev vedtaget og godkendt.
8. Valg til bestyrelse
Sanne og Hans genopstiller.
Emilie stiller op som nyt medlem af bestyrelsen. Emilie præsenterede sig selv.
De tre blev valgt.
Catherine stiller op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår at Ebbe Jensen fortsætter som revisor. Dette blev godkendt.
10. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
Referent: Catherine Watson

