GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2019
Dirigent: Steven
Referent: Nadia
Bestyrelsen: Abdel
Fremmøde:
Abdel, Niddal, Steven, Allan, Ahmet, Maja, Moussa, Mikkel, Mette, Peter, Ida, Eliyas, Anas, Malou,
Nadia.
-Pia Yasuko Rask var ikke til stede
-Paula Larrain var ikke til stede
Referat:
Abdel velkomst:
-Tilbageblik på året 2018
-Mål for 2019: Mino Danmark skal blive bæredygtig, med fokus på at øge antallet af medlemmer.
Steven: Alle frister ift. indkaldelse til generalforsamling og øvrige formalia er blevet overholdt.
1. ÅRSREGNSKAB
Gennemgang af regnskabet som er blevet sendt ud til alle medlemmer:
-Se årsregnskab.
Allan (revisor) gennemgår alle punkter.
Regnskabet er fremlagt af revisor: regnskabet og tal stemmer overens.
Konklusioner:
-Der er en usikkerhed omkring fortsat drift, men det er ikke et sjældent et syn i denne form for
forening.
-Indtægter er en udfordring: der er blevet brugt lidt flere penge end vi har fået bevillinger på.
-Flere forpligtelser end aktiver - en udfordring som ledelsen skal være opmærksom på.
-Feriepenge for 2018 har været en uventet udgift på 127.000 kr., som man skal være opmærksom på i
2019: Revurdering af budget for 2019.
-Gennem 2018 har vi dog fået løftet aktiviteterne: vi er gået fra 1,3 mio. til 2 mio. kr. (se s. 9)
-Pengene bliver brugt rigtigt og der bliver reageret hurtigt fra ledelsen.
Kommentarer:
Hvor ofte er der bogholderi?
-Der er ugentlig likviditetsstatus fra ledelsens side og revisoren hjælper løbende.
Bliver der budgetteret med overhead?
-Vi budgetterer endnu ikke med overhead, vi budgetterer med hvad det koster at have hver enkelte
medarbejder.
Kunne man have et usikkerhedsmargen på fx 200.000 hvert år, for at kunne reagere på uventede
udgifter?
-Vi har ikke indtægter eller frie midler nok til dette. Hvis ikke alle pengene for projekterne bliver
brugt, skal de tilbagebetales.

Man skal have en plan for at rette op på det her igen, ellers må man ikke fortsætte sine aktiviteter. Det
er et faresignal fordi man ender med at drive virksomhed for nogle andres penge: reel udfordring, som
man skal forholde sig til.
Regnskabet til afstemning: Enstemmigt Godkendt
2. BUDGET 2019:
Niddal gennemgår budgettet for 2019:
-Københavns Kommune har halveret tilsagn fra 400.000 til 200.000 kr.
Det som ikke fremgår i driftsbudgettet, er de ansøgninger som er blevet sendt afsted:
-Roskildefonden: 200.000 kr. + en ansøgning på 4 mio. kr. over en treårig periode.
-Tuborgfondet: 1.5/2 mio. kr over 18 måneder.
-Møde med Undervisningsministeriet den 30. april. Ansøgning på 2.3 mio. kr i drift om året til at
drive Mino Danmarks uddannelsesportal.
-100.000 kr. på vej fra Københavns Kommune (VINK).
Den store mulighed for indtægter i år, er kollektive medlemskaber: Foreninger, virksomheder osv.
som betaler 10.000 kr. om året til Mino.
Bestyrelsen har ret til at afvise medlemmer.
Status på medlemskontingenter: lige over 200 civile medlemmer; ca. 40.000 kr. om året.
Kommentarer:
Hvad med DUF og skolemedlemskaber?
-Vi mødes med DUF i maj, for at få observatørstatus -og normalt følger der penge med, hvis vi bliver
godkendt.
-Hvis skoler er medlemmer af Mino, kan man modtage et større beløb fra DUF.
-Det kommer til at tage nogle år før Mino bliver fuldgyldigt medlem.
Hvad med et billigere kontor eller sponsoreret kontor?
-Det er svært at komme ned under de 10.000 kr. per måned, ift. hvor mange der sidder herinde. Fokus
skal være på at få flere indtægter.
Budget til afstemning: Enstemmigt Godkendt
3. FORSLAG:
Steven gennemgår alle de modtaget forslag. Alle forslag er vedtægtsændringer:
Der kan ikke vedtages ændringer fordi 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse, alle er
velkomne. Vedtægtsændringer er det eneste punkt som vil blive taget op til mødet.
Samlet vedtægtspakke og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til afstemning:
Enstemmigt Godkendt

4. VALG AF REPRÆSENTANTSKAB:
Kandidater som genopstiller:
•
•

Mikkel
Pia

Nye kandidater:
•
•
•

Nadia: Selvstændig, politisk viden om bæredygtig økonomi
Maja: Rektor på Frederiksberg Gymnasium, viden om uddannelse
Moussa: Magasin redaktør, rådgiver, sparringspartner for Mino (især Mino Views).

Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmødet.
Kandidater til afstemning: Godkendt
Valg af revisor: Allan
Valg af revisor til afstemning: Godkendt
5. EVENTUELT
Mikkels kampagnefilm:
Formål: Mino Danmarks arbejde skal synliggøres og antallet af medlemmer skal øges.
Octopuss produktionsselskab sponsorerer noget af kampagnen
Moussa: Ift. kollektive medlemmer: Det ville være en idé at få indarbejdet FN’s verdensmål. Mange
virksomheder og organisationer begynder at sætte krav til det ift. samarbejde.
In futurum vil gerne sponsorere dette.
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