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Ekstraordinær 

GENERALFORSAMLING 

Tid: Torsdag den 08. oktober 2020 
Sted:  Biblioteket 
 
Mødeleder:  Anne Marie (Rie) Christiansen 
Dirigent:  Anne Marie (Rie) Christiansen 
Referent: Jette Zachariasen 
Fremmødt: 24 medlemmer 
 
Referat: 
Velkomst  Anne Marie (Rie) Christiansen 
 
Rie konstaterer: 
Den ekstraordinære generalforsamling er lovligt varslet - i Viborg Nyt  (14 dage). 
 
 
Linda  redegør for årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling. 

- Coronasituationen bevirker, at vi må være på forkant med udviklingen. 
- Bestyrelsen ønsker følgende ændringer til foreningens vedtægter. 

 
1   §4 ændres til følgende:  
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 
I tilfælde af væsentlige aflysninger af holdenes møder kan bestyrelsen træffe 
beslutning om, og i hvilket omfang, der kan ske fradrag i fremtidigt kontingent. 
Kontingentet opkræves i 2 rater. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at opkræve kontingentet i flere rater. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om ekstraordinær kontant tilbagebetaling af 
kontingent. 
Foreningens lærere er medlemmer uden at skulle betale kontingent. 
To forslag om ændring i linjerækkefølgen debatteres, men den endelige beslutning 
er, at forslaget er korrekt i sin formulering. 
Forslaget vedtages uden yderligere kommentarer 
 
2   §5 og §6 slås sammen – bliver til §5  
Den foreslåede ændring er her markeret med rødt. 

 
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Idé- & Udviklingscenter 
for 

 Viborg Pensionister 
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Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der 
senest en måned forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden 20. februar. 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med ½ års varsel i I&U Posten. 
Forslag til ændringer i procedurer eller vedtægter skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen drøfter dagsordenen på et møde ca. 1 uge før 
generalforsamlingen. 
Den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
dagsordenpunkter: 
 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af revideret regnskab. 
4. Budget for næste år. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Eventuelle indkomne forslag og varslede ændringsforslag til vedtægter, 

ledelse, aktiviteter, personale m.v. 
7. Forslag til fremtidige aktiviteter. 
8. Valg af 3 medlemsrepræsentanter til bestyrelsen, 3 suppleanter for disse 

samt medlemmer til eventuelle udvalg. Lærerne vælger selv medlemmer 
og suppleanter jf. § 7. 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
10. Eventuelt og fastsættelse af næste møde. 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt af 5 medlemmer eller af 
bestyrelsen. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages 
varsel på I&U’s hjemmeside, samt annonce i Viborg Nyt. 
 
Alle beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed, uvarslede forslag dog med 
enstemmighed. 
Hvis mindst 2 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. 
 
Gunnar foreslår, at 14 dages varsel ændres til 7 dage. Dette vedtages. 
Det foreslås, at stryge: ”uvarslede forslag dog med enstemmighed”.  
Dette vedtages ligeledes. 
 
Med de nævnte ændringer vedtages bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringerne  med enstemmighed. 
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Efter afstemningen orienterer Linda om følgende: 
 

- Fællesforedraget den 29. oktober 2020 er aflyst. 
- Kirkebesøget den 3. december 2020 er endnu uvist. 
- Ca 1. december afgøres det, om den planlagte jubilæumsfest skal holdes 

eller aflyses. 
- Der bliver ingen rejser eller højskoleophold i 1. sæson 2021. 
- Der bliver ikke sang og dans i 1. sæson 2021. 
- Kommunen er forstående mht coronasituationen og foretager derfor 

timetildelingen til 2021 på baggrund af 2020, som igen er foretaget ud fra 
timetallet i 2019.  

- Det er vigtigt, at vi får gang i nye hold, og vi forsøger derfor at oprette I Pad 
kurser og evt. 1-2 weekendkurser med Birte Mølgaard. 

- Gode ideer til nye kurser efterlyses. 
- Hvis forsamlingsforbuddet strammes, kan vi risikere at aflyse nogle 

aktiviteter, men grundudgifterne er der fortsat. Fx fortsætter 
kvartalsbetalingen til netbank, hvad enten vi er lukket ned eller i aktivitet. 

- Kommunen har ydet et tilskud til indkøb af værnemidler til foreningen 
(1.000 kr.) 

- Ligeledes er vi i forbindelse med fællesforedragene ikke forpligtet til at 
tilbyde foredragene til folk udenfor I&U 

- Opfordring: I tilfælde af, at vi igen skal lukke ned, så prøv at holde kontakt 
til hinanden på andre måder. 

 
Eventuelt: intet  
 
Rie :  Takker for fremmødet. 
 
 
      / for referatet 
 

Jette Zachariasen 
 

 
_________________________          _________________________ 
              Linda Thanild  Anne Marie Christiansen 
       
 
 
_________________________          _________________________ 
              Bente Søltoft              Inga Uhde 
 


