Referat af Bendulas
Generalforsamling 30. september 2020

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Følgende blev valgt:

Dirigent: Bente Eskildsen
Referent: Dorthe Kodal

Stemmetæller: Mette Johansson

2.

Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det
forløbne år
Se

nedenfor

Beretn ingen blev godkendt

3.

Beretning fra evt. projektgrupper

Heidlog Dorthe uddybede deres arbejde med
CISU- ansøgningen, Genbrug

til

Syd

og Soroptimisterne

Tom fortæller at Energi Syd gerne vil støtte hans forening
"Hawærk bæredygtig dynamik ". Han påtænker at søge støtte
til at søge støtte til at "Hawærk bæredygtig dynamik" udvider
sine projekter til Gambia. "Hawærk bæredygtig dynamik"
lavede i februar 2020 Sciencekursus og plantede træer i
Gambia

Formand Heidi Newlands skal holde følgende foredrag:
Eltang Kirke ved kolding oktober 2020

Ældresagen i Esbjerg Januar 2020
Foreningen Butterfly i Hjerting marts 2020

Soroptimisterne Esbjerg har givet udtryk for at de gerne vil
have et foredrag, men de har ikke holdt bestyrelsesmøde
endnu pga covid-19

4.

Fremlæggelse af årsregnskob med revisionspåtegning til
godkendelse

lndtægter er primært sponsorater og gaver.

Udgifter er skolepenge incl. Uniformer, ris og tranport samt
udgifter i forbindelse med kontakt til børn og familier.
De eneste udgifter der ikke går

til Gambia er gebyr til banker.

Regnskabet blev godkendt

5. lndkomne forslog
De nye vedtægter fremlægges af formand

Heidi Newlands
De nye Vedtægter blev enstemmigt vedtaget
Se de nye

5.

vedtægter nedenfor

Fremlæggelse of budget

Budgettet blev godkendt

7. Føstlæggelse of medlemsbidrag og kontingent

Følgende blev enstemmig vedtaget:

Gældende fra L. januar 2021,
Det årlige kontingent

til foreningen er 40 kr .

Sponsorater er 24OO kr årligt, incl kontingent, dvs 200 kr/md.
Det sil sige de årligt betaler betaler 40,- kr

til kontingent og 2360,- kr i stØtte

Støttemedlemmer betaler 24Okr årligt incl. kontingent.
Det vil sig de årligt betaler 40,- kr.

til kontingent og 200 kr. i stØtte.

Derudover kan man altid donere et valgfrit beløb.
Gamle aftaler om stØttekroner fortsætter uændret. Heri er 40,- kr.

kontingent inkluderet.

til

8. Valg of medlemmer til bestyrelsen
Heidi Newlands, Maria Jørgensen, Mette Johansson blev genvalgt
Tina Sibbersen blev valgt

til suppleant og vil blive inviteret til alle

bestyrelsesmøder

9. Valg of revisor
Jane Puggård modtog genvalg

70. Eventuelt
Bendulas mailadresse: I nfo@ bendula.dl

Tina fortalte om sine oplevelser fra sin rejse

til Gambia i februar

måned, hvor hun mødte sit sponsorbarn.
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