
Dagsorden
Ekstraordinær Generalforsamling d. 11 April 2021 kl. 18.30

Alle må gerne tilføje emner til dagsorden, plus husk at kigge her inden mødet
da der kan forekomme ændringer

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Sagen

○ Refresher
○ Update

5. Bestyrelsens Beretning
6. Udfyldning af Poster

○ Formand
○ Kasserer
○ Næstformand
○ Menige medlemmer
○ Revisor
○ Bestyrelsessuppleant
○ Revisor Suppleant

7. Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer og budget for næste år
8. Indkomne forslag

○
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt



Referat
Ekstraordinær Generalforsamling d. 11 April 2021 kl. 18.30

Alle må gerne tilføje emner til dagsorden, plus husk at kigge her inden mødet
da der kan forekomme ændringer

1. Valg af referent
○ Susan

2. Valg af ordstyrer
○ Jesper

3. Sagen
○ Refresher

i. Vi fik at vide at vi skyldte en masse penge til SKAT, og at vi skulle
lukke vores forening + bankkonto. Vi havde stolet på de oplysninger vi
havde fået og handlet derefter.

ii. Vi fik ikke taget referat af sidste møde, men vi vil forsøge at besvare
så mange spørgsmål i dag, som muligt.

○ Update
i. Vi har aldrig skyldt noget til SKAT
ii. Sagen er blevet politianmeldt
iii. Hele Kita’s pengebeholdning +  hele lager er blevet snuppet, og sagen

er gået videre til anklagenævnet og vi venter på en opfølgning fra
politiet om hvordan vi får en erstatning m.m.

1. Der hævdes af vedkommende som har snuppet lageret, at
lageret er blevet ødelagt og derfor smidt ud. Vi har ikke kunnet
bekræfte om dette er sandt.

2. Da vi ventede så længe med at anmelde det, er politiet ikke
interesseret i hvor lageret befinder sig eller om det er ødelagt,
da sagen er den samme: det er blevet taget.

iv. Beløbet på Kitas konto var på 35.845,42 kr. da de blev taget
v. Politiet ved hvor pengene er endt henne, men hvem der har placeret

dem der kan de ikke sige. Så pga. der ikke er faldet nogen dom
endnu, kan vi ikke oplyse om hvem og hvor.

vi.
4. Bestyrelsens Beretning

○ Bestyrelsen vil gerne sige: Der skulle være presset mere på fra bestyrelsens
side om at løse problemet på et tidligere tidspunkt og bestyrelsen beklager
dette.

○ Efter sidste generalforsamling havde vi alle (inklusiv bestyrelsen) fået den
opfattelse at Kita var færdig. Dette er dog ikke tilfældet, da en forening ikke
lukkes ved at CVR’et nedlukkes, men med afstemning af medlemmer om
nedlukning, hvilket vi ikke har haft.

○ Planen fremover er et “soft reboot” af Kita, hvor vi egentlig starter fra bunden
af igen og bygger os op igen.



○ Bestyrelsens plan fremover er at få oprettet en bankkonto oprettet, hvor
erstatnings pengene kan gå ind. Vi ved endnu ikke hvor mange penge vi kan
få tilbage med det samme, men de penge vil blive brugt til at bygge Kita op
igen.

5. Udfyldning af Poster
○ Formand

i. Søren Pedersen (Neros), Valgt ved fredsvalg.
○ Kasserer

i. Susan Nielsen (Hjolle), Valgt ved fredsvalg.
○ Næstformand

i. Kristian (Kri22), Valgt ved fredsvalg.
○ Menige medlemmer

i. Menig medlem nr 1: Jesper, Valgt ved fredsvalg.
ii. Menig medlem nr 2: Anders, Valgt ved fredsvalg.

○ Revisor
i. Chriss, Valgt ved fredsvalg.

○ Bestyrelsessuppleant
i. Der blev ikke valgt nogen suppleant da denne ikke kunne udfyldes.

○ Revisor Suppleant
i. Der er ikke valgt en revisorsuppleant, da stillingen ikke kunne

udfyldes.
6. Fremlæggelse og godkendelse af fremtidige planer og budget for næste år

○ Kita har været afhængig af sit slik-salg til Kita-con for at budgettet løber rundt.
Da vi hverken har tid eller penge til at sætte en con med sliksalg op, bliver der
ændringer i kontingentet.

○ Da vi ikke regner med så mange til julefrokosten, er det muligt at lave en a la
japansk julefrokost. til jul, specielt da vi er så langt inde i året at vi håber på at
så stor en del af den danske befolkning er vaccineret at der er mulighed for et
fysisk fremmøde.

○ Vi har vores hjemmeside PT via Squarespace. Det koster så 145 kr. (kom til
at sige 120) om måneden, men til gengæld skal vi ikke bekymre os om teknik
og opdatering af kodning m.m. hvilket har været et stort problem tidligere.

○ Budgettet der er sat frem er “worst case scenario”, hvor der er taget i
betragtning den dyreste løsning, samtidigt på at vi arbejder på at finde måder,
hvor vi kan gøre det mere økonomisk. Derfor er budgettet i øjeblikket i minus,
da der heller ikke er medregnet erstatningspenge endnu.

○ der blev foreslået at vi kan udstede et "gældsbrev" som foreningen
tilbagebetaler vedkommende på et senere tidspunkt når der er plads i
økonomien til det.

○ Vedtagelse af budget og planer(vedtaget):
i alt 15 stemmer

i. Ja: 10 personer
ii. Nej: 1 person
iii. Blank: 4 Personer



7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent

i. kontingentet ændres fra 150 kr. til 200 kr. om året.
ii. Vedtagelse af kontingent:

I alt 14 stemmer
1. Ja: 12 personer
2. Nej: 1 person
3. Blank: 2 Personer

iii. Det nye kontingent på 200 er godkendt.
9. Eventuelt

○ I forhold til politianmeldelsen, så må bestyrelsen ikke pege fingre på den vi
har som hovedmistænkt FØR der er en reel dom i sagen, da man er uskyldig
indtil det modsatte er bevist. Derfor er der ikke nævnt med navn, hvem der er
blevet politianmeldt.

○ Det er dog muligt for beskyrelsen at ekskludrere et medlem i at komme med i
foregningen.


