Referat af KABF’S ordinære generalforsamling, tirsdag d. 17. sep. 2013
På adressen:
Hvidovre Medborgerhus Café
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Villy Kristiansen, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten indledte herefter mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Morten Westy optalte deltagerne til 35, herudover deltog alle medlemmer af bestyrelsen.
2. Beretning
Formanden gennemgik beretningen (se beretningen særskilt).
Kommentar
Gert Wiberg Pedersen ville gerne vide, hvorfor en del kursister holder op efter det
første år og opfordrede til at igangsætte en undersøgelse, der kan belyse grundene til
det store frafald.
Jens Juhl mente, at det forholdsvis høje kontingent til DBF kunne have en del af
skylden for frafaldet.
Thomas Skall kunne oplyse om, at der i år havde været flere tilmeldte fra foreninger,
børnehaver m.v., og at erfaringen fra tidligere år viser, at når kursisterne har fået
etableret deres egen bigård, er det tit sådan, at det er den ansvarlige for bigården,
der vælger at fortsætte medlemskabet. Dette kunne være en del af forklaringen på
tallene, men det kan måske godt undersøges nærmere.
Viggo Jessen, fortalte at der ofte er flere generationer i en familie, der melder sig på
kurset, men at der herefter kun er en, der fortsætter medlemskabet. Der er også flere,
som vælger at vente nogle år med at starte en bigård op.
Viggo kunne oplyse, at man godt kan være medlem af KABF uden at være medlem
af DBF, men man kan bl.a. ikke benytte etiketterne.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamling Side 1 af 3

3. Regnskab
Kasseren gennemgik regnskabet sammen med formanden. Regnskabet var udleveret til de
fremmødte på generalforsamlingen (se særskilt regnskab).
Der var ingen kommentarer til gennemgangen, hvorefter regnskabet blev godkendt.
Kontingentet for 2013 blev fastsat at være uændret kr.55,- pr. år.
Kommentar
Gert Wiberg Pedersen, ville vide hvorfor kontingentet til DBF er så højt.
Viggo Jessen svarede, at DBF bl.a. har udgifter til husleje, foreningsblad, sekretariat
og konsulenter og at DBF ikke ligesom lokalforeningerne har noget honningsalg.
Ammi Stein Pedersen, bemærkede at formanden i sin beretning havde talt om at
hæve kontingentet, hvilket hun ikke helt bifaldt, da det kunne skræmme nye
medlemmer væk, og at der, som det ser ud nu, er penge i budgettet til en ny slynge.
Thomas Skall, forklarede at der er en del andet materiel, der også trænger til at blive
skiftet bl.a. dragter, og at han i øvrigt ikke er tilhænger af ”at samle til bunke”.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse:
Bestyrelsesmedlem for 2 år; Poul Erik Andersen, modtog genvalg
Bestyrelsesmedlem for 2 år; Viggo Jessen, modtog genvalg
Bestyrelsesmedlem for 2 år; Ulla Fogt, modtog genvalg
Suppleant for 1 år; Morten Westy, modtog genvalg
Alle blev valgt med akklamation.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og Jesper Valentin
Petersen.
På valg var Leif Stark og Jesper Valentin Petersen.
Begge blev genvalgt med akklamation.
7. Eventuelt.
Tommy Nordberg Henriksen, forslog at man havde lidt fokus på PR materiale såsom f.eks.
klistermærke til bil eller andet. Forslaget bliv hilst velkommen.

•

Mødet sluttede kl. 20.40 med, at dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs.

•

Protokollen var fremlagt fra kl. 18.30, og frem til efter mødet.

•

Der blev serveret kaffe, boller foreningshonning på foreningens regning, senere på aftenen.

Thomas Skall
Formand

Morten Beyer Westy
Referant

Villy Kristiansen
Dirigent
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Efter generalforsamling d. 17/9-13 vil de valgte bestyrelsesmedlemmer for KABF
være:
Formand:
Thomas Skall
Tlf.: 2612 2502
thomas@skall.dk

Sekretær:
Annette Andersen
Tlf.: 2876 0959
annette.andersen3@gmail.com

Næstformand:
Poul Erik Andersen
Tlf: 3969 8558
frydhs@email.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Fogt
Tlf.: 2177 2171
ulla.fogt@get2net.dk

Kasser:
Viggo Jessen
Tlf.: 3250 4390
ullaviggo@gmail.com

Suppleant:
Morten Beyer Westy
Tlf.: 6611 7909
mortenwesty@gmail.com
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