Referat af generalforsamling i Jung Foreningen på Zoom d.2.4.2020
Til stede: Fra bestyrelsen var Misser Berg, Lilla Monrad og Thomas Nordby til stede.
Katrine Friis var fraværende. Tilstedeværende foreningsmedlemmer: Martin
Klitgaard, Petrusjka Jeiner, Inger Jacobsen, Birgit Kunov, Lotte Snedevig, Margrethe
Haraldsdatter og Maja Reinau.
Valg af dirigent og referent: På forslag fra bestyrelsen blev Petrusjka valgt til
dirigent og Thomas til referent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Lilla fremlagde
foreningens beretning, jf. udsendt bilag. Beretningen blev taget til efterretning.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Martin, der siden nytår har
assisteret bestyrelsen med at bringe regnskabet i orden, fremlagde et koncentreret
dobbeltregnskab (bank- og kasseregnskab, jf. udsendt bilag) for kalenderåret 2019.
Fremover vil foreningen udarbejde sæsonregnskaber (fra sommer til sommer), men vi
har valgt, i betragtning af at indeværende sæson næsten er forbi, at fremlægge
regnskab for 2019, da det kommer tættere på status d.d. end et sæsonregnskab for
2018/19. Martin tog forbehold for enkelte af de mindre poster, da det har været et
omfattende arbejde at sætte sig ind i regnskabet.
Foreningens økonomi er bundsolid. Likviditeten ultimo 2019 var på 78.182,96 kr.
Der har været et pænt overskud i 2019 på 17.400,14 kr. Det skal bemærkes, at
honorar for studiekreds og drømmegruppe først er udbetalt i 2020 efter regnskabets
udgang.
Regnskabet blev godkendt og Martin takket for sin store indsats.
Behandling af forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter.
Misser fremlagde forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter og forslag til nye
vedtægter var udsendt. De gamle vedtægter har gennem længere tid været
utidssvarende, ikke mindst hvad angår generalforsamling.
Der var en diskussion af følgende afsnit i vedtægterne:
§ 5 (generalforsamlingen). Inger formulerede et ønske om regelmæssige
generalforsamlinger med henblik på at udvikle en foreningsånd. Her kunne der også
være mulighed for at føre principielle diskussioner om foreningens arrangementer.
Der var lydhørhed i bestyrelsen for at tænke over, hvordan vi kan stimulere til mere
social kontakt i forbindelse med arrangementer i fremtiden. Inger frafaldt på den
baggrund forslag til ændring af formuleringen i vedtægterne.
§ 5, stk. 7 (Valg af revisor). Vi diskuterede, om vi skal fortsætte med at have revisor
indskrevet i vedtægterne. Revision skyldes bl.a. hensyn til Københavns Kommune,
der stiller lokale til rådighed for os. Vi fastholdt revisor.
§ 8 (regnskab og revision). I 2. sætning tilføjes 'reviderede', således at der

står: ”Kassereren forelægger foreningens reviderede regnskab på det sidste møde i
regnskabsåret.”
§ 10 (tegning og hæftelse). 1. sætning ændres til ”Foreningen tegnes af formand og
kasserer.”
Efter diskussionen blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget, men da mindst 2/3 af
samtlige medlemmer ifølge § 11 (vedtægtsændringer) skal stemme for, indkaldes til
ny generalforsamling i efteråret (f.eks. inden et foredrag), hvor forslaget kan vedtages
med almindeligt flertal. Dato meddeles senere.
Behandling af indkomne forslag (fra medlemmer): Der var ikke indkommet forslag.
Valg til bestyrelsen, som består af 4-8 medlemmer, der konstituerer sig selv:
Thomas redegjorde for den aktuelle situation i bestyrelsen. Tusse Weidlich udtrådte af
bestyrelsen juni 2016, og vores mangeårige kasserer Lars Hansen er udtrådt pga
helbredsproblemer efter nytår 2019/20. Da de 4 tilbageblevne medlemmer, Misser,
Lilla, Thomas og Katrine, længe har savnet hjælp til arbejdet, har Martin og Petrusjka
på bestyrelsens opfordring siden nytår fungeret som uformelle
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indstiller de 2 til valg, ligesom de 4 gamle
medlemmer genopstiller. Alle 6 blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: Inger blev valgt som intern revisor. (I
de nye vedtægter hedder det ”Valg af revisor” i § 5, stk. 7). Bestyrelsen forelægges
desuden de reviderede regnskaber efter hver sæson.
Eventuelt:
Bestyrelsens konstituering: Bestyrelsen orienterede om planen for konstituering.
Misser, der er medstifter af foreningen og formand gennem 26 år, træder efter en
enestående indsats i foreningens tjeneste tilbage som formand efter eget ønske pga en
omfattende arbejdsbyrde i IAAP, men bliver heldigvis i bestyrelsen, hvor hun også
fremover vil være hovedkraften på opsætning af program. Lilla, der gennem længere
tid har overtaget stadig flere af formandens arbejdsområder, bliver ny formand.
Martin bliver foreningens kasserer, og Thomas fortsætter som sekretær.
Forslag om offentliggørelse af referater m.m. på hjemmesiden: Som et led i at
gøre bestyrelsens arbejde mere synligt for medlemmerne blev det foreslået, at
referater af generalforsamlinger inkl. bilag, det årlige Nyhedsbrevs leder, foreningens
årsberetning til DSAP og sæsonregnskabet i hovedpunkter offentliggøres på
hjemmesiden fremover. Birgit gjorde opmærksom på, at det kræver køb af
arkiveringsværktøjer. Det skal i så fald ske i samarbejde med Instituttet og DSAP.
Vi sluttede med at sende et coronavink og -smil til hinanden som tak for et frugtbart
Zoommøde. Vi står sammen i Jung Foreningen og holder afstand! (Thomas, referent).

