HUF’s generalforsamling 2010
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Caroline Ørsum
Referent: Marie Oscilowski

Til stede ved Generalforsamlingen var: Maya S.D. Salonin, Bjarke Schjødt Larsen, Camilla
Wandahl, Nicole Boyle Rødtnes, Caroline Ørsum, Sofie Boysen, Rasmus Wichmann, Marie W.
Oscilowski

2. Formandens beretning
Kunne nogen ikke copy-paste Bjarkes brev ind?

3. Aflæggelse af regnskab
Sofie??

4. Valg:

Indvalgt i bestyrelsen er Bjarke Sølverbæk, Sofie Boysen, Camilla F. B. Friis, Marie Wolfsberg
Oscilowski, Maya Stolbjerg Drud Salonin. Som suppleant Line Lybecker.
Posten som formand indtages af tidligere bestyrelsesmedlem Maya S. D. Salonin og posten som
kasserer indtages af Marie W. Oscilowski. Resten af posterne fordeles internt i bestyrelsen på først
kommende bestyrelsesmøde.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes til 100,- kr. pr år.
Forslaget blev nedstemt. Der var snak om at der skulle gives rabat til de yngste medlemmer. Det
blev besluttet at debatten skulle tages ved en senere lejlighed, når HUFs økonomi kunne bære en
større differentiering af medlemskontingenter.
6. Opdatering omkring ”6 gode grunde til ikke at sove i mørke” – Det går over al forventning!
v. Maya og Sofie

Første oplag er udsolgt og andet oplag – netop tilbagevendt fra trykken – er også næsten udsolgt.

7. Forslag til mindre tilføjelse til vedtægterne
Fra bestyrelsens side foreslås det, at der under § 17.2 om vurderingsudvalget i forbindelse med
udgivelser tilføjes følgende stykke fire:
Vurderingsudvalget kan vælge at afgøre, at der ikke er indsendt tilstrækkeligt med tekster i en høj
nok kvalitet, og at samlingen derfor ikke kan udgives. Alternativt kan udvalget fastsætte en ny
deadline for indsendelse af tekster til samlingen.

Forslaget blev vedtaget.

8. Forslag til ændring i vedtægterne
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer fra 2011 ikke længere skal betale kontingent. Visse
andre arbejdskrævende stillinger kan evt. få samme fordel. Forslaget bunder dels i, at det føles dumt
at betale for at arbejde, og dels i, at det er begyndt at blive svært at for folk nok til at stille op til
posterne.

Det blev besluttet at man som bestyrelsesmedlem og redaktør af skrivelyst (?) kunne søge om ikke
at betale kontingent, men at det ikke skete per automatik. (Tror jeg nok?)

9. Forslag om udgivelse af en ny tekstsamling.
Se bilag A

Det blev besluttet at der skulle udgives to nye samlinger, én stilet mod et bredt publikum, én stilet
mod et smalt. Det blev ydermere besluttet at samlinger skulle forskydes i forhold til hinanden,
således at de kom på hver deres budgetår. Derudover blev en ny dato sat til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor samlingernes indhold kunne diskuteres dybdegående. Datoen blev 13. juni
kl. 13 på cafe Olsen Banden. Budgettet skal godkendes af kassereren før arbejdet med samlingerne
kan startes.
Kassereren kan kun nægte udgivelse, hvis hun mener budgettet sætter HUFs økonomi over styr.

10. Opdatering angående den planlagte åbning af foreningen for medlemmer over 30 år
Det sker i forbindelse med at en IT-mand hyres til at lave den nye hjemmeside.

11. Idéer til ny hjemmeside
Bestyrelsen har udsendt masser af ansøgninger om økonomisk støtte. Ind til videre har en af dem
givet pote. MICA-fonden har doneret 10.000 kr., øremærket til udvikling af en ny hjemmeside. Ved
generalforsamlingen vil der blive truffet en række beslutninger om, hvordan den nye hjemmeside
skal se ud.
Bjarke Sølverbæk står for at udfærdige en liste om ønsker til den nye hjemmeside. Tilbud
indhentes. Bjarke snakker med IT-mændene om arbejdet med siden.
Evt kan der holdes et møde hvor deciderede designideer diskuteres.

12. Øvrige ønskede punkter, lovligt anmeldt efter § 7.
Pas?

13. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
Har jeg glemt.

14. Eventuelt
Tror ikke der var noget?

