
Generalforsamling
Dato: 17. marts 2019 
Tid: Kl. 14:00

Detaljer:
Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 17 marts kl. 1400

Dagsorden

 1.     Valg af dirigent.og referant

2.      Årsberetning fra bestyrelsens formand

3.   Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fremtidigt
kontingent)

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
regnskab.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter

På valg er:

Poul Bang (ønsker ikke genvalg)

Peter Niemann (genopstiller)

Tune Spang Olsen (Ønsker ikke Genvalg)

Der skal tillige vælges 2 suppleanter 

6.  Behandling af 3 Indkomne forslag, Se nedenfor

7. Eventuelt. 

 
Forslag

1.
Hej jeg vil gerne stille et forslag til generalforsamlingen. Jeg foreslår at alle betaler samme kontingent uanset 
om man bor med nogen eller er single. Alt andet er diskrimination. 
Mvh Kirsten Katcher

2.
Ændring af kontingent, altså, det som indeholder husstandsmedlemmers fordel fremfor de enlige.
200,00kr.for enlige og 300,00kr. for en husstand.
Det er en ret stor forskel og jeg mener det af retfærdighedsgrunde bør diskuteres. Jeg kender en del folk som 
af princip ikke melder sig ind på det grundlag. 
Hvis vi kan snakke os frem til en løsning synes jeg det ville være godt.  
Mv. Rimsøhus hilsen fra Kis B. Nielsen

3.

Det er min holdning at det er hel forkert at udøve diskriminering i forhold til kontingent satser. Her tænker jeg 
på person kontra husstands satser. Jeg er personligt overrasket og forundret over at et, måske......, 
progressivt sted som Rimsøhuset har valgt at gøre det på denne gammeldags og ja, diskriminerende måde.
Derfor stiller jeg dette forslag til behandling på den kommende generalforsamling:

Forslag om ændring af kontingent satser, sådan at husstands satsen bortfalder og alle betaler det samme 
beløb.

Venlig hilsen en, interesseret, men ind til videre, ikke betalende ikke medlem.

Jena Schiff.

(Jena Shiff kan stadigvæk nå at blive medlem.)

4.

Til afstemning:

Er medlemsmøderne en del af husets og foreningens  beslutningsgrundlag?



For at lette medlemmernes orientering om alle beslutninger taget af bestyrelsen, skal den etablerede logbog 
(vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. august 2018) være offentlig tilgængelig for medlemmerne.

Desuden:

Hvad er den saglige begrundelse for at søgemulighed, debatforum, kalender samt historik over begivenheder, 
ikke længere findes på hjemmesiden?

Fremlæggelse af den lovede evaluering af den vedtagne strukturplan.
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