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Stjernen IMU

Referat til generalforsamling – Stjernen IMU 2018
15. februar 2018 – klokken 19.30 – Stjernen, Vejlby Centervej 46,8240 Risskov
1. Indledning med andagt
- Ved Erik Empleo Hansen
2. Valg af dirigent
Jonas Axelsen er valgt.
3. Godkendelse af dagsordenen
● Jonas Axelsen gør opmærksom på at:
○ Kandidater til bestyrelsen ifølge vedtægterne skal offentliggøres en uge før
generalforsamling. De blev først offentliggjort mandag.
○ Der mangler en kandidat for at der kan stilles en fuldtallig bestyrelse.
● Der er diskussion om hvorvidt det er muligt at opstille kandidater på aftenen. Konsensus bliver at
suppleanter kan opstilles på samme aften. Da der ikke er nok opstillede kandidater vil en evt. 1.
suppleant indtræde i bestyrelsen med det samme.
● Der laves en skriftlig afstemning omkring hvorvidt generalforsamlingen kan gennemføres på trods
af ovennævnte forbehold.
○ Miriam Søderstjerna og Kristian Rahbek er valgt som stemmetællere.
○ Generalforsamling + dagsorden er godkendt.
4. Formandens beretning om arbejde i det forløbne år samt drøftelse og godkendelse heraf
- Ved Erik Empleo Hansen
● Vi er 20 til 30 medlemmer. Vi har fået afstemt mængden af opgaver. Bestyrelsens fornemmelse er
at opgavemængden passer nogenlunde til hvad der er ressourcer til. Erik nævner bl.a.: madlavning
til rytmisk gudstjeneste i Christians kirken, genbrug, program udvalg og IMU møder.
● Bestyrelsens opgaver har ændret karakter, de er blevet mere praktisk orienteret hvor det før har
været mere visions præget. Dette er en naturlig konsekvens af at vi er færre til at løfte opgaverne
end vi var en gang.
● Bestyrelsen informerer løbende til IMU møderne om større beslutninger fra bestyrelsen - der har
ikke været så mange.
● Tidligere har vi givet en gave på 10.000 fordelt på 3 organisationer som IMU’erne har stemt på, det
har vi besluttet ikke at gøre fremover for at bringe underskuddet ned.
● Der gives stadig penge til forskellige projekter. Alt efter hvor tæt projektet ligger op af Stjernens
IMU’s formål/vision ligger beløbet typisk på mellem 500 og 1000 kr.
● Vi har lavet en inspirations seddel som smågrupperne kan bruge når der skal planlægges en
mødeaften.
Formandsberetningen er godkendt.
5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab samt drøftelse og godkendelse heraf
- Ved Jesper Sigaard
● Underskud på ca. 22.000. Sidste år var underskuddet ca 15.000.
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I runde tal har vi 37.000 til at stå på kontoen
Kontingent indtægt ligger stabilt omkring 13.000
Underskuddet blev en del større end forventet. Dette skyldes hovedsageligt at vi har ikke fået
lokaletilskud, vi fik dog stadig aktivitetsstøtte. Så den indtægt er faldet fra 20.000 til 10.000
Der er blevet ændret i reglerne for lokaletilskud - det er derfor der er usikkerhed omkring hvor
meget vi får.
○ Fremadrettet satser vi på at få lokaletilskud igen + flere medlemmer.
Forslag fra salen: Vi kan spørge om at få nedsat eller blive fritaget for at betale lokaleleje.

Regnskabet er godkendt.

6. Indkomne forslag
Der er ikke blevet indleveret nogle forslag til formanden
7. Arbejdsdrøftelse
● Introduktion fra bestyrelsen. Følgende spørgsmål diskuteres ved bordene:
○ Ideer til temaer og talere. Er der nogle emner vi har overset?
○ Er der nok alternative aftener? diskussions aftener?
○ Mangler vi noget socialt? skal der foregå mere udover imu?
● Input fra den efterfølgende opsamling
○ Gerne flere ældre talere. Vi har generelt haft mange unge taler (vores egen alder / +5 år)
○ Generel tilfredshed
● Den nye bestyrelse kigger på kommentarerne, der er blevet noteret på de udleverede sedler, ved et
kommende bestyrelsesmøde.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Bjarke modtager ikke genvalg
● Helen stopper som 1. suppleant
● Erik Empleo Hansen er på genvalg
● Jakob Axelsen er valgbar
Erik er genvalgt
Jakob er valgt
Der mangler en kandidat for at bestyrelsen er fuldtallig.
9. Valg af suppleanter
Ingen stiller op som suppleant
10. Valg af revisorer
Dorete og Preben er valgt
11. Eventuelt
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Der er forslag om at ændre facebook gruppe navnet til “Stjernens IMU” så årstallet fjernes fra gruppe
navnet.
12. Afslutningsbøn
- Ved Erik Hansen

