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Referat fra ordinær generalforsamling. 

Dato og tid:  Lørdag den 7. marts 2020 kl. 13.30 – 15.00 

 

Sted:  Sløngelsalen, Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg 

 

Formand for bestyrelsen – Erik Boesen – bød velkommen til de 25 deltagere på 

generalforsamlingen. Af deltagerne var 22 medlemmer af JAK og dermed stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens vegne foreslog Erik Boesen Kurt Poulsen som dirigent. 

Kurt Poulsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen 

Til stemmetællere blev Lis Poulsen og Uffe Madsen valgt. 

 

3. Valg af referent 

Til referent blev Uffe Madsen valgt. 

 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 

Bestyrelsens beretning for 2019 (vedlagt i bilag) blev aflagt af Erik Boesen. 

Der blev spurgt ind til JAK aktiviteter i andre lande, hvilket Uffe Madsen svarede på. 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Regnskabet fremlægges til godkendelse 

Uffe Madsen gennemgik regnskabet for 2019 (vedlagt i bilag). 

Årets driftsresultat udviser et overskud på kr. 4.140, hvor der var budgetteret med overskud på kr. 

5.600. Overskuddet tillægges egenkapitalen, der herefter udgør kr. 621.698. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse 

Erik Boesen fremlagde bestyrelsens forslag til arbejdsplan, og Uffe Madsen gennemgik budgettet for 

2020.  

Der er forventning til medlemsfremgang og udgivelse af JAK Bladet som magasin på 50 sider sidst på 

året. 

Folkesparekassen har givet tilsagn om økonomisk bidrag på kr. 75.000 i 2020.  

 

Kontingent for 2020 blev foreslået fastholdt på kr. 275,00, som også var gældende i 2019. 

Der var hertil bemærkning om, at bestyrelsen burde overveje en lavere kontingentstørrelse for 

studerende for at tiltrække unge mennesker. 

 

Der var spørgsmål til, hvorfor bestyrelsen ikke prioriterer deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 

2020. Hertil svarede Erik Boesen, at erfaringen har vist, at det er vanskeligt at få en kommunikation 

med de mange deltagere på Folkemødet. Bestyrelsen prioriterer i stedet at afholde egne møder og 

seminarer. 
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Der er i budgettet ikke afsat midler til seminar i efteråret, men at der vil blive søgt midler i JAK 

Fonden til et sådant arrangement. 

 

Axel Nørgård rejste spørgsmålet om, hvorvidt det er samme budskab vi går ud med, når vi forklarer, 

hvad JAK står for. 

Dette skabte en del debat. 

Erik Boesen præciserede, at bestyrelsen over de sidste år har arbejdet med emnet ”JAK’s Kerne”. 

Resultatet af arbejdet er beskrevet såvel på JAK’s hjemmeside, på Facebook gruppen JAK Danmark 

og på bagsiden af seneste JAK Blad. 

 

Herefter blev bestyrelsens arbejdsplan og budget godkendt. 

 

7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling 

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag til behandling. 

 

8. Valg af bestyrelse 

Erik Boesen oplyste, at følgende medlemmer efter lodtrækning er på valg i år: 

• Helle Nielsen, som modtager genvalg 

• Michael Bang Sørensen, som ikke ønsker at modtage genvalg 

På bestyrelsens vegne foreslog Erik Boesen genvalg af Helle Nielsen og at der ikke vælges erstatning 

for Michael Bang Sørensen. Bestyrelsen består dermed af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 

hvor der iflg. vedtægterne skal være mindst 4. Derudover er der et bestyrelsesmedlem, som udpeges 

af Folkesparekassen. 

Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag til kandidater, hvilket ikke var tilfældet. 

Der var heller ikke forslag til kandidater som suppleanter for bestyrelsen. 

 

Helle Nielsen blev dermed valgt til bestyrelsen for de kommende 3 år. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år 

Til revisor blev Lis Poulsen genvalgt, og til revisorsuppleant blev Helene Pedersen genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

Under dette punkt blev Landsforeningen JAK’s 90 års jubilæum i 2021 drøftet, og der var enighed 

om, at det skal fejres – gerne med et internationalt islæt, hvor JAK i andre europæiske lande 

inddrages, ligesom Folkesparekassen bør være en del af fejringen. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med projektet. 

 

Der blev spurgt ind til, om JAK har samarbejde med Andelskassen Fælleskassen i København. 

Hertil svarede Erik Boesen, at JAK har andelsbeviser i Fælleskassen, men at de har opsagt deres 

medlemskab af JAK. 

 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var gennemført, og at generalforsamlingen var 

afsluttet. 

Han takkede deltagerne for god ro og orden. 
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Erik Boesen afsluttede generalforsamlingen med en tak for fremmødet. 

 

Referent 

 

Dirigent 

_________________________________ _________________________________ 

Uffe Madsen Kurt Poulsen 

 


