Ekstraordinær Generalforsamling
Opløsning af foreningen - 1. møde
Den 22. april 2015 kl. 21:00
Langstrengvej 13, 6100 Haderslev & via VoIP ”Skype” videoopkald
Iht. foreningens vedtægter § 3 stk 5, kan ekstraordinære generalforsamlinger af bestyrelsen
indkaldes med 14 dages varsel. Hvis formålet er, at opløse foreningen iht. § 7 stk 2, kræves der to
møder efterfulgt af hinanden med mindst 4 og max 8 ugers mellemrum.
- Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sendt til alle medlemmer pr. 8. april og erklæres derfor,
iht. nærværende og herover beskrevne paragraffer, for lovligt varslet.
Fremmødte medlemmer:









Kirstine Juhler
Sebastian Kock Harvej
Thomas Kølbæk Jespersen
René Carstensen
Thomas Kristensen
Jannie Larsen
Sune Eriksen
Line Lavent









Tony Østergaard
Mads Juhler
Christopher Ravnborg
Søren Jensen
Patrick Hassing
Henry Madsen
Søren Juhler

Motivation for opløsning af foreningen
Der har været underskud i en del år, flere bestyrelsesmedlemmer og arrangører har meddelt
tidsmangel pga. personlige anliggender, generel mangel på hjælpere ved arrangementer, personlig
interesse og den seneste hændelse omkring et rekord lavt billetsalg ifm. den planlagte event i maj
2015, har nu været afgørende for, at bestyrelsen har besluttet at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med henblik på opløsning af foreningen.
Foreningen har en gæld til Christopher Ravnborg, hvor Christopher selv har foreslået formanden, at
hans gæld kan blive indfriet ved overdragelse af alle foreningens aktiver til ham. Bestyrelsen har
indvilliget i forslaget fra Christopher, da der ikke er penge på foreningens bankkonto til at indfri
gælden. Foreningen har derfor ikke længere nogen aktiver, hverken på foreningens bankkonto eller i
fysiske genstande.

Dagsorden
1. Opløsning af foreningen
Konstatering af stemmefordeling iht. ønsket om opløsning af foreningen.
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Antal fremmødte medlemmer:
Antal stemmer for opløsning af foreningen:
Antal stemmer i mod opløsning af foreningen:

15
14
1

Det konstateres, at der er stemmeflertal for opløsning af foreningen, hvorfor den næste og allerede
indkaldte, ekstraordinære generalforsamling fortsat er aktuel. Datoen herfor er iht. indkaldelsen
fastsat til den 20. maj kl. 21:00 på samme adresse og under samme forhold.

2. Eventuelt
Ingen yderligere kommentarer.
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