BYG1BY GENERALFORSAMLING
Afholdt tirsdag den 23 marts 2021 kl. 15 som
fuldstændig elektronisk generalforsamling.

REFERAT
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag til dirigent, Leif Lørring, blev valgt til at lede
generalforsamlingen. Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i 2020.
I Danmark:
Vores frivillige kunstnere, som er rygraden i Byg1Bys arbejde i Danmark, har som
sædvaneligt lavet et kæmpe stort stykke arbejde. Vi har leveret mange rå fugle
kasser til dem, som de på flotteste vis har malet.
I løbet af året blev der i alt solgt 207 fuglekasser, meget færre end normalt. Langt
de fleste er solgt via vores webshop. Årsagen hertil er begrænsningerne pålagt
pga. corona situationen.
I årets løb er der afholdt ialt 5 bestyrelsesmøder.
Vi har i 2020 udsendt 1 nyhedsbrev.
Bestyrelsen besluttede i juni måned at lave en medlemshverve kampagne. Det har
resulteret i en stigning i antal medlemmer på over 50% i andet halvår af 2020. Det
er vi rigtig glade for, da det giver os flere muligheder for af søge fonde om støtte til
aktiviteterne i Burundi. Ved udgangen af 2020 har vi 157 betalende medlemmer.
Det er vores målsætning at nå op på minimum 300 betalende medlemmer.
For tredje gang har vi fået et tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende
almennyttige organisationer, populært kaldet Tipsmidlerne, på ialt 49.378 kr.
I Burundi:
I årets løb har 1 bestyrelsesmedlem været på besøg i Burundi. Hovedaktiviteten i
Rugeregere området var fortsættelsen af den grønne revolution, iværksættelsen af
mere voksenundervisning samt fortsættelse af kaninprojektet. Vi fik et bidrag fra
CISU på knap 200.000 over en toårig periode til støtte heraf. Derudover fortsatte
sparekassen sine udlån, en skolesæbeproduktion til områdets skoler blev iværksat, og et jordstykke indkøbt mhp. senere at etablere lagerfaciliteter til afgrøder
dyrket af de små landboforeninger. Desuden blev sundhedscenteret bygget og
færdiggjort, så det er klar til brug i begyndelsen af 2021.
Beretningen blev taget til efterretning.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det fremlagte reviderede regnskab for 2020 blev gennemgået og
efterfølgende godkendt.
4.

Foreningens planer og fremlæggelse af budget for det kommende år.
Foreningen forventer at forstætte de nuværende aktiviteter.
Budget for 2021: Der forventes en samlet indtægt på mellem 200.000 og
300.000 kr.

5.

Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent for enkeltmedlemmer: 100 kr. per år.
Kontingent for familier: 150 kr. per år.

6.

Valg.
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Bjarne Larsen Kron og Gunnar Hansen. Begge blev genvalgt.
Derudover blev Filimon Yemane Berhane og Hans Andersen indvalgt i bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Bjarne Larsen Kron
Anselme Bankambona
Thorkild Høy
Marie Kvistgaard
Gunnar Hansen
Jørgen Jørgensen
Filimon Yemane Berhane
Hans Andersen
Suppleanter:
På valg: Kristian Bendix og Knud Koldkjær. Begge blev genvalgt.
Revisor:
Revisionsfirmaet Jan Kristensen

7.

Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremlagt følgende forslag til vedtægtsændringer:
1) I vedtægternes paragraf 4 tilføjes efter nuværende tekst:
”I indkaldelsen beskrives de tekniske muligheder for deltagelse udover at være fysisk til
stede, herunder muligheder for at stille spørgsmål og deltagelse i afstemninger.
Generalforsamlingen kan afholdes fysisk med mulighed for elektronisk deltagelse. Hvis det i
en force majeure situation ikke er muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling kan
denne undtagelsesvis afholdes fuldstændig elektronisk.”
Begrundelse:

Tekniske muligheder gør, at fysisk fremmøde til en generalforsamling kan suppleres med
muligheder for også at deltage elektronisk, kaldet en delvis elektronisk generalforsamling.
Ved at tilbyde dette til alle medlemmer, der er spredt over hele landet, er det vores håb og
forventning, at der vil være endnu flere som vil deltage i vores generalforsamlinger. Her
med øger vi også gennemsigtigheden i vores arbejde og skaber mere folkelig deltagelse.
Det er planen, at denne metode vil blive anvendt ved alle fremtidige generalforsamlinger,

Covid-19 pandemien har vist nødvendigheden af i en force majeure situation at kunne af
holde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk. I dette specielle tilfælde vil det være
bestyrelsen som træffer beslutning herom.
Den elektroniske deltagelse i generalforsamlingen ændrer ikke på, at alle deltagere kan
tage ordet og afgive sin stemme, da dlsse faciliteter vil være inkluderet i det tekniske setup.
2) Vedtægternes paragraf 5, punkt 6d (Valg af revisorsuppleant) udgår og paragraf

I

konsekvenstilrettes.
Begrundelse: Bygl Bys indsamlingsaktiviteter sker under godkendelse af lndsam lingsnævnet. Da der årligt indsamles over 50.000 kr skal regnskabet revideres af en statsautoriseret
eller registreret revisor, jvf. lndsamlingslovens paragraf 3 med tilhørende bekendtgørelser
som vist på Civilstyrelsens hjemmeside
(https:l/civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevneVregnskabsaflaeggelse). Da der
herlil hyres et revisionsselskab, er der i denne situation ikke behov for en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes paragraf 5, punkt 6d. udgår.
Som en konsekvens heraf tilrettes paragraf 8, så "samt 1 revisorsuppleant" udgår.
Begge forslag blev vedtaget. De nye vedtægter underskrives og lægges efterfølgende på
foreningens hjemmeside.

8.

Eventuelt.
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Dirigent - Leif Lørring

