Referat
af ordinær generalforsamling 2018 i Miniatureforeningen ”mini” mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i
Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.
Generalforsamlingen er indkaldt den 20. februar 2018 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand (formanden er ikke på valg i år).
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Formand Grethe Holme Jantzen forestod 2 minutters stilhed i mindet om bestyrelsesmedlem Else Gade, der
er afgået ved døden.
Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Til dirigent blev valgt Anne Gram, formand for Frivilligcenter Furesø.

Tove Palm blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev valgt Ena Petersen og Anette Larsen.
Pr. 19. marts har foreningen 178 medlemmer. Til stede var 44 medlemmer, heraf 3 fuldmagter.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ad pkt. 2. Formandens beretning
Formand Grethe Holme Jantzens beretning er vedlagt som bilag til dette referat.
På forespørgsel af Maja Stenskov Hansen oplyste formanden, at kurset på Nordfyns Højskole arrangeres af
højskolen, og at kurset er kommet i stand i samarbejde med Miniatureforeningen ”mini”.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab
Foreningens årsregnskab for 2017, der er godkendt af bestyrelsen og foreningens revisor, er
udsendt sammen med indkaldelsen.
Formand Grethe Holme Jantzen gennemgik regnskabet, idet kasserer Miki Sano ikke var ved
hørbar stemme.
Agnete Jakobsen efterlyste planer for anvendelse af foreningens egenkapital på 38.000 kr.
Regnskabet for 2017 blev godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen skal udarbejde
forslag til anvendelse af de 38.000 kr.
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Ad pkt.4: Indkomne forslag
Udsendt sammen med indkaldelsen:
bestyrelsens Beslutningsforslag vedrørende
rejser og udflugter Miniatureforeningen ”mini”
Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau
eller af foreningen selv.
Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af et
rejsebureau, er dette ikke en del af foreningens
regnskab, og et eventuelt overskud vedrører ikke
foreningen.
Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af
foreningen, skal resultatet heraf fremgå af
foreningens regnskab som et særskilt punkt. Rejser
og udflugter gennemføres efter følgende regler:

-

Rejsen eller udflugten skal som
udgangspunkt ikke være hverken overskudseller underskudsgivende.

-

Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis
der på forhånd ikke er dækning for
omkostningerne. Bestyrelsen kan i særlige
tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe elle
anden forplejning.

-

Overskud på over 200 kr. pr deltager,
tilbagebetales til deltagerne (det fulde
beløb). Overskud under 200 kr. pr deltager
hensættes i en rejsefond. Beløbet er fastsat
ud fra de omkostninger og det arbejde der
er forbundet med tilbagebetalingen.

-

Pris pr deltager for ture og rejser skal
beregnes således at den også dækker
rejseleders omkostninger.

-

Ture og rejser er forbeholdt foreningens
medlemmer. Såfremt der, efter sidste
tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke
medlemmer deltage for en merpris
svarende til et års kontingent.

Nete Jakobsen og Maja Stenskov Hansens
Ændringsforslag til Beslutningsforslag
vedrørende rejser og udflugter
Miniatureforeningen ”mini”
Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau
eller af foreningen selv. Såfremt rejsen eller
udflugten arrangeres af et rejsebureau, er dette ikke
en del af foreningens regnskab, og et eventuelt
overskud vedrører ikke foreningen. Såfremt rejsen
eller udflugten arrangeres af foreningen, skal
resultatet heraf fremgå af foreningens regnskab
som et særskilt punkt.
Rejser og udflugter gennemføres efter følgende
regler:
 Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt
ikke være hverken overskuds- eller
underskudsgivende.
 Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på
forhånd ikke er dækning for omkostningerne.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde
tilskud til kaffe elle anden forplejning.
 Pris pr. deltager for ture og rejser skal beregnes
således, at den også dækker rejseleders
omkostninger vedr. rejsen pris, dog kun når
miniatureforeningen selv er arrangør af rejsen.
 Eventuelt overskud - det fulde beløb –
tilbagebetales til deltagerne, de arbejdsmæssige
omkostninger, der er forbundet med
tilbagebetalingen af overskud må forventes at være
en naturlig del af det arbejde rejselederen
honoreres for vedr. arrangering af rejsen, og således
hensættes intet beløb til en rejsefond, der blev
nedstemt ved generalforsamlingen 16. marts 2017.
 Ture og rejser er forbeholdt foreningens
medlemmer. Såfremt der efter sidste
tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke
medlemmer deltage for en merpris svarende til et
års kontingent.
Venlig hilsen Nete Jakobsen. Maja Stenskov Hansen.
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Maja Stenskov Hansen gennemgik hendes og Netes forslag – en rejsefond er uacceptabel, evt. overskud skal
tilbagebetales uanset beløbets størrelse, idet Mobile Pay ikke anses for særlig tidkrævende. Hvis bureau
arrangerer, har foreningen ingen brug for rejseleder.
Kasserer Miki Sano oplyste, at foreningen alene kan modtage penge via Mobile Pay, men ikke sende penge
via Mobile Pay. Formand Grethe Holme Jantzen oplyste, at bestyrelsens ærinde er at få praktisk håndterbare
retningslinjer. Hvis bureauet skal stille rejseleder til rådighed, skal vedkommende ikke alene have fri rejse,
men også løn under turen, hvilket vil fordyre rejsen. Foreningens rejseleder står for uddeling af nøgler,
samling af deltagerne og forefaldende opgaver. Der bør være en bagatelgrænse for udbetalinger. Som et
kompromisforslag fra bestyrelsen omdeltes nedenstående:
På mødet blev omdelt:
Bestyrelsen:
Ændringsforslag fremlagt på generalforsamlingen den 19. marts 2019.
Beslutningsforslag vedrørende rejser og udflugter Miniatureforeningen ”mini”.
Rejser og udflugter kan arrangeres af et rejsebureau eller af foreningen selv.
Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af et rejsebureau, er dette ikke en del af foreningens regnskab, og
et eventuelt overskud vedrører ikke foreningen.
Såfremt rejsen eller udflugten arrangeres af foreningen, skal resultatet heraf fremgå af foreningens
regnskab som et særskilt punkt. Rejser og udflugter gennemføres efter følgende regler, (tekst ens i forslag
og ændringsforslag): - Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt ikke være hverken overskuds- eller
underskudsgivende. (ens i forslag og ændringsforslag)
- Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på forhånd ikke er dækning for omkostningerne.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe elle anden forplejning. (ens i forslag og
ændringsforslag)
- Overskud på over 100 kr. pr deltager, tilbagebetales til deltagerne (det fulde beløb). Overskud under 100
kr. pr deltager Anvendes til billiggørelse af næste tur/rejser.
- Pris pr deltager for ture og rejser skal beregnes således at den også dækker rejseleders omkostninger
vedr. rejsens pris. Såfremt et medlem fra miniatureforeningen fungerer som rejseleder/koordinator på en
tur arrangeret af rejsebureau, skal vedkommendes turpris ligeledes dækkes.
- Ture og rejser er forbeholdt foreningens medlemmer. Såfremt der, efter sidste tilmeldingsfrist, er ledige
pladser, kan ikke medlemmer deltage for en merpris svarende til et års kontingent. (ens i forslag og
ændringsforslag)
Tekst med grønt er forslag til ny formulering.
Tekst med rødt er forklarende tekst, ikke en del af forslag.
De grønne afsnit blev sat til afstemning: 30 stemte for og var dermed vedtaget.
Herefter blev hele forslaget inkl. de grønne afsnit sat til afstemning. 37 stemte for, 1 undlod at stemme.
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Indsendt af
Maja Stenskov Hansen
På vegne af en gruppe medlemmer.
Forslag der ønskes fremlagt til afstemning på
Generalforsamlingen 19. marts 2018.
Beslutningsforslag vedr. Rejse- og tur/udflugts
aktiviteter i Miniatureforeningen ”mini” Farum.

Bestyrelsen
Ændringsforslag til:
Hensigtserklæring vedr. Rejse- og tur/udflugts
aktiviteter i Miniatureforeningen ”mini” Farum.
 At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst
en udlandstur til en miniature salgsmesse
med internationale målenheder.

Af hensyn til medlemmernes planlægning og
 At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en
forventninger er formålet med dette forslag, at
endagstur i Danmark, der har relation til
anskueliggøre rejse / tur aktiviteterne i
Miniature med internationale målenheder,
Miniatureforeningen ”mini”, derfor ønsker vi herved
følgende forslag sat til afstemning. Forslaget er
gerne med 2 destinationer
tidligere nævnt som henholdsvis en
bestyrelsesbeslutning i år 2010 og planlægnings
Bestyrelsen modtager meget gerne mulige forslag til
tiltag i år 2017 ved formandens beretning, der blev
godkendt af generalforsamlingen.
rejser og udflugter.
 At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst en
udlandstur til en miniature salgsmesse med
internationale målenheder.
 At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en
endagstur i Danmark. der har relation til Miniature
med internationale målenheder, gerne med 2
destinationer (f.eks. som tidligere… besøg hos KJ
Design kombineret med besøg i patchwork butik /
Humlemagasinet).
 At bestyrelsen imødekommer forslag fra
medlemmerne, om eventuelle ønsker til andre
ture / udflugter.
Maja Stenskov Hansen forelagde forslaget til beslutning, idet det ønskes at fastholde bestyrelsens pligt til at
arrangere ture som angivet. Formand Grethe Holme Jantzen var ganske enig i indholdet, men foretrak at der
var tale om en hensigtserklæring, da der kan komme mange gode grunde til at planlægningen kan forrykkes.
Efter opfordring fra Nete Jakobsen indvilgede Grethe Holme Jantzen i, at der også anbringes en prik foran
sidste sætning således at bestyrelsens forslag ser således ud:
Hensigtserklæring vedr. Rejse- og tur/udflugts aktiviteter i Miniatureforeningen ”mini” Farum.
 At bestyrelsen i ulige år, arrangere mindst en udlandstur til en miniature salgsmesse med
internationale målenheder.


At bestyrelsen i lige år, arrangere mindst en endagstur i Danmark, der har relation til
Miniature med internationale målenheder, gerne med 2 destinationer

 Bestyrelsen modtager meget gerne mulige forslag til rejser og udflugter.
Beslutningsforslaget indsendt af Maja Stenskov Hansen, på vegne af en gruppe medlemmer blev sat til
afstemning. 10 stemte ja, 32 stemte nej til beslutningsforslaget. Herefter blev bestyrelsens
hensigtserklæring sat til afstemning og den blev vedtaget med stort flertal.
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Beslutningsforslag til dokumenthåndtering –
Generalforsamlingen 19. marts 2018.
For at sikre historikken i dokumenterne der oprettes
vedr. Miniatureforeningen ”mini” det være
indbydelser/tilmeldinger forslag til
generalforsamlingen etc. – alle dokumenter der
udveksles mellem bestyrelsen og medlemmerne og
har almen interesse.
 Alle bilag der medsendes Miniature Nyt,
gemmes/arkiveres sammen med det Miniature Nyt,
bilaget er sendt sammen med.
 Alle forslag der er indkommet og behandles på
Generalforsamlingen gemmes/ arkiveres som bilag
under årets Generalforsamling.
Venlig hilsen Maja Stenskov Hansen.

Bestyrelsen
Ændringsforslag til Beslutningsforslag til
dokumenthåndtering:
Dokumenthåndtering:
På Miniatureforeningen ”mini”s hjemmeside er der
et punkt der hedder Miniature Nyt og et punkt der
hedder generalforsamling:
Fremadrettet skal følgende arkiveres under de
enkelte punkter:
- Miniature Nyt. Her skal de enkelte blade
gemmes. Såfremt der udsendes invitationer
til arrangementer (ikke generalforsamling),
der ikke samtidig er trykt i bladet skal disse
ligeledes arkiveres her.
-

Generalforsamling. For det enkelte år
arkiveres indkaldelse, referat samt
behandlede forslag. Arkiveringen sker først
efter generalforsamlingen er afholdt.

Maja Stenskov Hansen gennemgik sit forslag, hun havde haft problemer med at finde regnskaber. Grethe
Holme Jantzen var ikke uenig i indholdet, men havde udarbejdet et ændringsforslag, der omdeltes, og som
skulle tydeliggøre dokumenthåndteringen. Maja Stenskov Hansen udtalte, at bestyrelsens forslag dækkede
det, hun ønskede at opnå og at hun indvilgede i, at bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. Bestyrelsens
ændringsforslag til beslutningsforslag blev sat til afstemning og blev vedtaget med 44 stemmer for.
Ad pkt. 5: Budget og fastsættelse af kontingent
Forslag til budget for 2018 var vedlagt indkaldelsen.
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent: 250 kr. pr. person, 400 kr. for 2 personer med
samme adresse og i begge tilfælde ½ kontingent for resten af året ved indmeldelse den 1. september eller
senere.
Maja Stenskov Hansen fandt, at udgiften til Miniature Nyt og sideantallet er steget gevaldigt. Grethe Holme
Jantzen oplyste, at det dels skyldes øget medlemstal og at stadig flere ønsker Miniature Nyt på papir frem
for elektronisk, dels at foreningens hidtidige billige trykkeri på Produktionsskolen er nedlagt og vi har måttet
finde andet trykkeri.
Laila Hindsberg bemærkede, at Loppemarkedet var budgetteret med en udgift på 1000 kr. Det skulle være
udgiftsneutralt. Grethe Holme Jantzen bekræftede at målet er at loppemarkedet går i nul, men at man
ønskede at kunne afholde uventede udgifter.
Budgettet for 2018 blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
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Ad pkt. 6: Valg af formand.
Udgår, idet formanden ikke er på valg i år.
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