Generalforsamling Den Sikre Vej 2011
Deltagere: Stine Filtenborg Hansen, Julie Oxenvad, Camilla Højbjerg, Troels Oxenvad og Sara Bagger Povlsen
Referant: Troels Oxenvad
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 og budget for 2011
Valg til bestyrelsen
Foreningens arbejde frem over
Eventuelt

Ad 1) Årsberetningen 2010 er udsendt til alle medlemmer og sponsorer forud for generalforsamlingen.
Formanden aflagde beretningen kort.

Ad 2) Regnskabet er udsendt til medlemmer og sponsorer forud for generalforsamlingen. Der blev i 2010
overført 189.985,50 kr. til Camino Seguro. Dette er en vækst på 20.000 mere end sidste år. Antallet af
medlemmer og sponsorer har været stabilt.
Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 3) Valg til bestyrelsen:
Som vedtægterne foreskriver, blev der afholdt valg til besytrelsen. Formand Camilla Højbjerg havde på
forhånd meddelt at hun træder ud af bestyrelsen. Stine Filtenborg Hansen, Troels Oxenvad og Julie
Oxenvad genopstillede.
Den nye bestyrelse blev valgt og består af: Julie Oxenvad (formand), Troels Oxenvad (Kasserer), Stine
Filtenborg Hansen og Mette Buch Andersen

I forhold til de administrative poster er de besat som følger:
•
•
•
•
•
•

Sponsoransvarlig: Julie Oxenvad
Medlemsansvarlig: Stine Filtenborg Hansen
Frivilligansvarlig: Mette Buch Andersen og Sara Povlsen
Kommunikationsansvarlig: Camilla Højbjerg
Webmaster: Troels Oxenvad
Fundraiser: Henrik Schrøder

Ad 4) Foreningens arbejde frem over blev diskuteret. Den tyske søsterforening under Camino Seguro har
taget initiativ til at afholde et fælles møde blandt de europæiske støtteforeninger. Den Sikre Vejs aktive er
meget positive over for dette initiativ og det blev besluttet at det er noget foreningen vil fokusere på i
2011.
Derudover blev forskellige andre aktiviteter diskuteret, herunder at få mere gang i forenings Facebook
gruppe – især at sørge for at frivillige bliver knyttet tidligere til gruppen og evt. tilknyttet en blog, hvor de
kan skrive om deres oplevelser mens de er på projektet. Også Esperanza 5K løbet blev diskuteret i forhold
til om vi vil gentage aktiviteten igen i 2011.
Der var enighed om at vi i foreningen skal blive bedre til at få nyhedsbrevet ud – gerne de 4 gange i løbet af
året.
Der blev også stillet forslag om at afholde en fest/happening, hvor overskuddet går til Camino Seguro.

Ad 5) Der var ikke nogle tilføjelser til dette punkt.

