Referat af generalforsamling i Trillingeforældreforeningen Danmark

Punkt 1.
Ann-Mette blev valgt som ordstyrer og referent.
Punkt 2

Formandens beretning
Der er ligesom sidste år ikke meget at berette. Der er ikke sket meget i
året der gik.
I kontingentåret 2007 har 94 familier valgt at indbetale kontingent til
foreningen. Det er en fremgang på 9 i forhold til sidste år. Jeg har fra
1. januar og indtil skrivende stund talt med 15 trillingegravide. Det er en
”fremgang” på 9 gravide i forhold til sidste år.
I skrivende stund ved vi ikke hvad der sker med foreningen. Bestyrelsen
har lagt op til, at vi nedlægger foreningen, og laver en klub i stedet for
uden kontingent. Dette sker fordi vi ikke har meget at tilbyde
medlemmerne for deres kontingent. Jeg håber, at generalforsamlingen
vælger, at følge bestyrelsens opfordring. Derefter vil jeg fortsætte mit
arbejde i klubben på præcis samme måde, som jeg altid har gjort. Men jeg
vil gøre det med en bedre samvittighed end før. Ingen kontingent, ingen
forpligtelser.
Jeg har været formand for foreningen siden 1989, og jeg har ikke tænkt
mig at slippe, men det bliver efter et andet koncept. De gravide SKAL ha’
et sted hvor de kan henvende sig.
Foreningen har i dag den 7. oktober et indestående på vores konto på kr.
6.796,86. Disse penge håber jeg, kan overføres til den nye klub. Gør de
det kan vi køre klubben videre i mange år. De eneste udgifter vi har i
klubben er driften til vores hjemmeside, som er på ca. 500 kr. årligt.

Jeg har mange opgaver liggende forude, hvis klubben bliver en realitet.
Men det ved vi som sagt ikke i skrivende stund. Men jeg håber.

Formandens beretning blev godkendt.

Punkt 3.
Thomas fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
De 4 fremmødte medlemmer på generalforsamlingen (de 3 fra bestyrelsen)
vedtog enstemmigt, at nedlægge foreningen.
Generalforsamlingen vedtog ligeledes enstemmigt, at foreningens midler
og aktiver på 6.796,86 kr. blev overdraget til ”Trillingeforældreklubben
Danmark”.
Samtidig blev det vedtaget, at foreningens medlemmer automatisk
overføres til ”Trillingeforældreklubben Danmark”

