REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GESTUS NORD
AFHOLDT DEN 22. MARTS 2018 KL. 17.00 HOS JCD A/S, SYSTEMVEJ 6, AALBORG

1: Valg af dirigent
Marianne Schütze modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifølge vedtægterne, hvorfor generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2: Formandens beretning
Beretningen blev fremlagt ved formand Karen-Marie Hovmøller. Der var lejlighed til at stille
spørgsmål undervejs.
3: Regnskabet fremlægges til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af Janni Lund Hedegaard – regnskabet blev godkendt
4: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag
5: Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingentsatser, kr. 2000 pr. år for erhvervspartnere, og kr. 100 pr. år for private
personer, fastholdes.
6/7: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Keld Gregersen, Torben Nielsen og Marianne Schütze var på valg og modtog genvalg for en
ny 2 årig periode. Bestyrelsen fik lov til at konstituere sig på næstkommende bestyrelsesmøde
Kasserer Janni Lund Hedegaard valgte at udtræde af bestyrelsen før tid. Bestyrelsen oplyste,
at Matrix Support ved Martin Lampe vil påtage sig kassererarbejdet fremover. I det daglige vil
det være Emilie Jensen fra Matrix Support, som bestyrelsen har kontakt til.
8: Valg af revisor
Revisionsfirmaet Kvist og Jensen blev genvalgt.
9: Eventuelt
Frivillige fra organisationen fortalte om deres virke i Gestus Nord og fremhævede i den forbindelse, hvilke gode og livsbekræftende erfaringer og oplevelser, de har fået ud af deres
frivillige arbejde i Gestus Nord.
Gestus Nords nye tiltag, Gestus Mentor, blev fremlagt af Frank Rudolph fra Center for Samskabelse, der er en del af Boligforeningen Himmerland. Et nyt spændende tiltag i form af et
pilotprojekt, der i første omgang er hjemmehørende i Aalborg Øst, skal gøre børn og unge
mere uddannelsesparate.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.
Peter Berg fra Frede D. Nielsen overrakte Gestus Nord en check på 7.000 kr., som blev indsamlet til en reception tidligere på året. Bestyrelsen takkede for beløbet.
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