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Generalforsamling 2022


Studenterhuset Odense kl. 13.00


Til stede

Fra bestyrelsen: Gerhard Pischinger

Medlemmer: Sebastian Adorján Dyhr

Ikke medlemmer: Susanne Wich

Der var ingen fuldmagter medtaget af de tilstedeværende.


Referat: 
a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Susanne som dirigent. Valgt med applaus

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 
b. Valg af referent: Som referent valgtes Sebastian

c. Valg af stemmetæller. Susanne blev valgt

d. Forpersonens beretning. Der foreligger ikke en beretning. Gerhard refererede i stedet: Siden 
sidste generalforsamling i 2020 har der været afholdt nogle få bestyrelsesmøder på zoom og et 
enkelt fysisk. I 2020 valgtes Mads Thy som forperson. Da han trådte tilbage som sådan, 
konstituerede bestyrelsen sig med Anja Lundtoft Thomsen som forperson. Flere andre 
bestyrelsesmedlemmer har trukket sig, og suppleanterne indtrådte.

e. Regnskab 2020 og 2021 aflagdes af kassereren, Gerhard. Regnskabsåret 2020 udviste et 
overskud på kr. 9.740-, og regnskabsåret 2021 udviste et overskud på kr. 6.342,-. Foreningens 
formue pr 31/12-2021 udgjorde kr. 43.835,80. Regnskaberne godkendtes.

f. Budget 2022. Gerhard præsenterede budgettet. Godkendtes.

g. Kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det bemærkes dog, at bestyrelsen 
havde besluttet, at kontingent betalt for året 2021 også gjaldt for 2022, da foreningen ingen 
aktiviteter havde haft grundet corona m.v. Der udsendtes derfor ikke kontingentopkrævninger for 
2022.

h. Indkomne forslag: ingen indkommet

i. Personvalg: Forperson: Siddende forperson, Anja, ønsker ikke genvalg. Ingen af de 
tilstedeværende ønsker at stille op til posten.

j. Personvalg: bestyrelsesmedlemmer: Den siddende bestyrelsen ønskede ikke genvalg. Ingen 
af de tilstedeværende ønskede at stille op til posterne.


Hermed stopper den egentlige generalforsamling, da der ikke kan vælges en bestyrelse. 

I følge vedtægterne skal der derfor tages stilling til foreningens opløsning.


De tilstedeværende besluttede at opløse foreningen med det samme.

Foreningens formue tilfalder derfor de nordiske søsterforeninger til ligelig deling.


Det undersøges af bestyrelsen, hvilke foreninger som findes d.d.


Det er dog de tilstedeværende klare overbevisning, at der kun findes én søsterforening, Poly 
Norge, som derfor modtager foreningens samlede formue, når denne er opgjort efter betaling af 
evt. tilgodehavender og udgifter forbundet med forenings opløsning.


Hermed afsluttedes generalforsamlingen.


