Stairway Danmarks årlige generalforsamling blev en hyggelig og velbesøgt begivenhed.
Referat af Stairways generalforsamling 11. april 2010:
Referat af generalforsamling i Stairway Danmark søndag d.11.april kl.11.30 i Kulturhuset på Islands Brygge, hvor vi var 35
fremmødte til en dejlig brunch, som Stairway var vært for.
1. Valg af dirigent
Nils Vilsbøl blev valgt som dirigent, og satte som sin første aktion gang i en præsentationsrunde blandt alle de fremmødte,
som kort redegjorde for deres relation til Stairway. Derefter var det tid til ”de hemmelige gæster” Trine Skoller og Gitte
Korfitzen fra tøjfirmaet Stella Nova, som overrakte fundraiser Claus Abildgaard en check på 35.000 kroner til Stairways
arbejde efter eget ønske. Pengene er fremkommet via salget af en Stella Nova t-shirt.
Læs mere om Stella Novas donation her.
2. Formandens beretning.
Derefter aflagde formand Søren H. Sørensen sin beretning, som også blev fremlagt i skriftlig form. Formandens beretning
blev godkendt.
Læs formandens beretning for året 2009 her.
2. Godkendelse af regnskab
Jeanette Ptak og Marianne Abildgaard har i de seneste måneder i fællesskab varetaget kassererposten, og Marianne
Abildgaard fremlagde regnskabet med indtægter på cirka 1,4 millioner kroner. Regnskabet blev godkendt.
Læs det reviderede regnskab her.
4. Valg til bestyrelsen
Stairway Danmarks bestyrelse består fremover af Søren Sørensen (formand), Katrine Nyholm (voluntører mm), Claus
Abildgaard (fundraiser), Nils Vilsbøl (sekretær), Marianne Schmitto (butik, salg), Lisbeth Weichel (hjemmeside,
nyhedsbrev) Marianne Abildgaard (kasserer). Suppleanter er Tune Nyborg, Jeanette Ptak og Kasper Lipsø .
Skulle folk have lyst til at give en hånd med er det bare at sende vores formand en mail, så hører I fra os.
Se den nye bestyrelse her.
5. Valg af revisor
KPMG blev genvalgt, og vi takker mange gange for det kæmpe arbejde, som KPMG laver for os.
6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 75 kr/år for pensionister/studerende og 150 kr/år for alle andre.
8. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Referent Claus Abildgaard.

