Generalforsamling
Onsdag 26. maj 2021

Dagsordenen vil blive afviklet efter foreningens vedtægter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens/formanden beretning
c) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet + budget for aktuelt år
+ evt. kontingent for det kommende kalenderår.
d) Indkomne forslag
e) Valg af formand – se mere om valget i paragraf 9
f) Valg af næstformand og kasserer
g) Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem
h) Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
i) Valg af revisor
j) Valg/nedsættelse af udvalg
k) Eventuelt
Formand Torben Otzen bød velkommen.
a. Torben Otzen blev valgt som dirigent.
- Generalforsamlingen skulle være afholdt ved udgangen af februar, men pga.
corona var dette ikke muligt. Da det var muligt at forsamles lovligt blev der
indkaldt til generalforsamling.
- Generalforsamlingen var lovlig, da der er indkaldt med 3 ugers varsel ved
mail til medlemmerne, udsendt 4. maj 2021.
- Stemmeberettigede er alle, der er registreret som medlem pr. 31.1.2021.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
b. Fra formandens beretning:
- 2020 blev ikke som forventet mht. arrangementer.
- Alle arrangementer blev aflyst pga. corona. Som nævnt til sidste
generalforsamling var målet også at der skulle ske en reducering af
omfanget, da det er svært at finde opbakning ifm. arbejdet op til afholdelsen.
- Der søges løbende midler fra fonde og virksomheder for at have penge til
den daglige drift samt fremtidsvisionerne.
- Der blev for ca. 4 år siden søgt midler til at opføre en scene ved Seest
Samling – dette har ikke vist sig muligt. Både pga. lovgivningen og det
faktum at der er en meget lille opbakning til diverse arrangementer.
Det blev aftalt med fonden at pengene i stedet kunne bruges på forbedringer
af pladsen.
c. Flemming Fønss gennemgik regnskabet for 2020 og budget for 2021.
Budgettet blev godkendt.
d. Ingen indkomne forslag
e. Formand(genvalg i lige år): Torben Otzen fortsætter.
f. Næstformand(genvalg i ulige år): Rie fortsætter.
Kasser(genvalg i ulige år) Flemming Fønss fortsætter.
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g. Sekretær(genvalg i lige år): Arne Jeppesen fortsætter.
h. Bestyrelsesmedlem(genvalg i lige år)Bibi Maria Sørensen fortsætter.
Suppleanter(genvalg årligt):Per Rasmussen og Mikael Krogh blev valgt.
i.

Revisor: Ole Stampe blev genvalgt som revisor.

j. Der oprettes evt. et nyt udvalgt med henblik på etablering af et
medborgerhus.
k. Eventuelt:
-

Fra bestyrelsen:
o Tak for god ro og orden samt den løbende opbakning.

-

Fra deltagerne:
o

o

o

Seest Samling har fået tilsagn om en pulje på ca. 75.000 via en fond,
såfremt der kan skaffes yderligere 25-50.000. Målet er at få en tarzanbanen umiddelbart uden for legepladsen til det større børn.
Da corona ”er slut” ønskes at bl.a. Bakkeskolen ikke længere anvender
pladsen til 5. til 8. klassetrin. Eleverne er for hånde ved legesagerne
der er egnet til højst 4. klassetrin.
Næste år stiller bestyrelsen forslag om at generalforsamlingen
afholdes i maj og ikke februar, så det kan afholdes på pladsen.

Formand: Torben Otzen

Næstformand: Rie Rasmussen

Kasserer: Flemming Fønss

Sekretær: Arne Jeppesen

Bestyrelsesmedlem: Bibi Maria Sørensen

Suppleant: Per Rasmussen

Suppleant: Mikael Krogh
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Seest Samling

BUDGET 2021
INDTÆGTER
Tilskud
Medlemskontingenter
Andre indtægter, leje legeplads mv
Indtægter i alt

30.000
0
10.000
40.000

UDGIFTER
Administration
Hjemmeside
Forsikringer
Øvrige administrative udgifter
Administration i alt

2.000
16.000
1.000
19.000

Repræsentation og gaver
Repræsentation
Gaver v. hædringer
Rep. & gaver i alt

0
0
0

Udgifter vedr. plads og arrangementer
Maskinudgifter
Arrangementsudgifter
Møder - Ophold
Udg. Best.arbejde i alt

5.000
5.000
0
10.000

Generalforsamling
Nytårskur
Støtte
Udgifter i alt

0
0
0
29.000

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster (bank) og gebyrer
Årsresultat

11.000
600
10.400

Hensættelser til etableringer 1/1 2021
Anvendt til legepladsrenovering i 2021
Hensættelser 31/12 2021

160.000
-160.000
0

REGNSKAB SEEST SAMLING
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2020
INDTÆGTER:

2020

2019

Indtægter legeplads udleje
Indtægter arrangementer
Kommunale tilskud
Sponsorater

1.585
0
30.000
15.000

3.332
14.105
15.000
5.000

Renteindtægter/-udgifter

-1.423

0

Indtægter i alt

45.162

37.437

Bygnings- og maskinudgifter
Etablering petanque-bane
Udgifter til arrangementer
Reklameskilte

-29.565
-100
0
0

-35.015
-16.000
-7.440
0

Forsikringer

-16.699

-16.491

Hjemmeside, FB og conventur mv
Bestyrelsesomkostninger
Gaver og blomster
Kontorholdsomkostninger

-610
0
0
0

-602
0
0
0

Bankgebyrer og MobilePay

-272

-1.288

-47.246

-76.836

-2.084

-39.399

UDGIFTER:

Udgifter i alt
Årets driftsresultat

REGNSKAB SEEST SAMLING
STATUS PR. 31. DECEMBER 2020
2020

2019

Kassebeholdning
Spar Nord Bank

0
219.810

233
218.183

AKTIVER I ALT

219.810

218.416

Egenkapital 1. januar
Årets resultat

58.416
-2.084

97.815
-39.399

Egenkapital 31. december

56.331

58.416

160.000

160.000

3.479

0

Gæld i alt

163.479

160.000

PASSIVER I ALT

219.810

218.416

AKTIVER

PASSIVER

Hensat skyldige tilskud
Skyldige leverandører

Revisorerklæring
Jeg har gennemgået det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Seest Samling for 2020
og der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilag og bankbeholdning stemmer overens
med beholdningen i pengeinstitut ultimo.
Kolding, 16. februar 2021

Ole Stampe
Revisor

Bestyrelsespåtegning:
Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet i overensstemmelse med gældende krav og
praksis. Regnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og
passiver.
I bestyrelsen for Seest Samling
Kolding, 16. februar 2021

Torben Greve
Formand

Rie Rasmussen
Næstformand

Flemming Fønss
Kasserer

Arne Jeppesen
Sekretær

Bibi Sørensen

