torsdag den 17. maj 2018

FAK Ekstraordinær Generalforsamling
Til stede: Camilla, Sif, Kristina, Jane & Elin

1. Sankt Hans-aften
- Der bliver lavet om på, hvordan Sankt Hans-aften bliver organiseret, fordi der ikke er
andre end bestyrelsen (bestående af Camilla og Sif), der er villige til at hjælpe.

- Vi dropper Kaffe-, kage- og pølsesalg og præmissen bliver dette år 2018, at vi kun står
for at få ﬂyttet bålet og tændt det, samt uddeling af sange.

- Båltænding vil ske kl. 19.00
- Præmissen for Sankt Hans vil blive “åben picnic for alle”. Der vil derfor blive opfordret
på facebook og via mail at man kommer med madkurv, tæpper, klapstole mm - Dette
tage Sif sig af.

• Camilla Tjekker om der er ﬂere bålsange tilbage fra sidste år
• Camilla forhører sig hos Borgerforeningen om vi må låne deres skilt, når vi skal
reklamere for Sankt Hans-aften.

• Bålet skal skubbes sammen, Sif kontakter Thomas Tinggaard om om dettte
• Båltænding Sif kontakter Basse og/eller Thomas Tinggaard om assistance

2. Evaluering af Running Dinner
- Flere har givet udtryk for, at det føltes som om man “blev smidt ud”, da FAK begyndte
at rydde stole og borde op lidt over midnat.

- Der blev dog overdraget nøgler til de der ønskede at blive
- Næste år bør vi gøre det klart i invitationen, hvornår festen forventes slut og evt.
overdragelse af nøgle til de der kunne ønske at blive, da dette var en god løsning.

- Sif kommenterer at dette lyder som en god løsning, da Running Dinner, er én af de
gange om året, man socialt kan komme tættere på byens borgere.

- Angående oprydningen efter Running Dinner, var det et valg FAK gjorde, fordi de
vidste at de dagen efter til rengøring ville være meget få, som kunne deltage.

Running Dinner vil i 2019, blive afholdt 1. lørdag i april, dvs. d. 6. april.
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3. Kontingentændringsforslag
Der blev stillet forslag om ændring af kontingent og medlemstegnelse på den ordinære
generalforsamling, som løb af stablen den 3. maj 2018:
FAK har indtil nu opkrævet 100 kr årligt per husstand i kontingent hos byens borgere,
der ønskede at være medlem. Dette ønsker FAK ikke længere at gøre, da foreningen
ikke længere har opbakning til deres arrangementer og i det sidste års tid, har måttet
aﬂyse alle arrangementer, undtagen Sankt Hans-aften og Running dinner.
Foreslaget lyder derfor på at:
FAK kun har 2 arrangementer årligt: Sankt Hans og Running dinner og FAK går fra at
være en kontingentopkrævende medlemsforening til ikke at tegne medlemsskab, ej
heller at opkræve kontingent.
Afstemning om forslaget:
Forslaget blev gennemført og godkendt, da alle tilstedeværende stemte for forslaget.

4. Udvidelse af bestyrelsen
- Elin og Kristina indtræder som menige medlemmer i FAK’s Bestyrrelse, med
hovedfokus på at hjælpe til Running Dinner.

2

