Referat af generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab
Lørdag den 11. juni 2016 kl. 16. hos Nordic Bonsai.

Dagsorden jf. indkaldelsen.
1). Valg af dirigent og stemmetællere.
2). Beretning til godkendelse.
3). Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse.
6). Valg til bestyrelse.
7). Valg til revisionen.
8). Eventuelt.

20 medlemmer var fremmødt, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ad 1 Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden Erling Klysner bød velkommen og foreslog Jens Jørgen West som dirigent.
Jens Jørgen blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere, at indkaldelsen var sket rettidigt, og
forsamlingen var beslutningsdygtig. Stemmetælling blev også Jens Jørgens opgave.
Ad 2 Beretning til godkendelse
Formanden berettede om det forløbne år, og kom ind på emner som Bonsai Festival 2015 i
Aalborg, årets Bonsai Festival, bestyrelsesmøder via Skype og fysiske møder.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3 Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet.

(udsendt med indkaldelsen).

135 medlemmer havde betalt kontingent i løbet af 2015, heraf en del med halv kontingent i
løbet af efteråret på grund af omlægning af kontingentbetaling til årets begyndelse. (Indtil nu
har 130 betalt kontingent for 2016). Annoncesalg, mv. udgjorde en mindre indtægtspost.
Posten for mødeudgifter var holdt lav på grund af anvendelse af Skype. Porto, betalingsservice
og telefon udgør de største poster under administration. Største udgifter til årsmødet 2015 var
transport og forplejning for vor demonstratør, Toni Payeras fra Menorca, samt leje og transport
af udstillingsfaciliteter.

Deltagelse i EBA er en ret stor post (op til 30 % af indtægten), især fordi der blev holdt
generalforsamling for repræsentanterne to gange i 2015 (også 2 gange i 2016). DBS
bestyrelsen har protesteret over for EBA over indkaldelse til møder, der ikke føltes strengt
nødvendige.
Til trods for et underskud på 5.691 kr., er selskabets formue alligevel større end et
årskontingent, som ønsket af generalforsamlingen i 2013.
Udgifter til demonstratør og behovet for EBA-deltagelse blev genstand for en del diskussion.
Bestyrelsen lovede at overveje at bruge lokale demonstratører, afvekslende med de dyrere
udenlandske. M.h.t. EBA var der delte meninger; men dog overvejende stemning for at
forblive i EBA-samarbejdet, men med stram økonomisk styring.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.
Ad 5 Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse
Det fremlagte budget for 2016 forudsætter at DBS bibeholder aktiviteterne: Billige årsmøder
for medlemmer, webside samt EBA-deltagelse. Dette giver imidlertid et budgetunderskud på
ca. 10.000 kr. Bestyrelsen foreslog derfor, at kontingentet fremover sættes op til 300 kr.
årligt, efter at det har været uændret i 8 år. Der var advarende røster mod en sådan stigning;
men også nogen forståelse for at aktiviteterne er betydende elementer i selskabets
berettigelse som fælles offentligt talerør. Bl.a. nævntes vigtigheden af, at vi fra dansk side i
EBA især fokuserer på at tilgodese bredden i bonsaiverdenen, og at Tommy har udvirket
anerkendelse for shohin bonsai som selvstændig disciplin.
I lyset af, at mange udgifter for 2016 allerede er afholdt, blev budgettet vedtaget af
generalforsamlingen.
Kontingentstigningen blev vedtaget ved en afstemning, hvor 12 stemte for og 7 imod.
Kontingentet i DBS er således 300 kr. /år fra 2017.
Ad 6 Valg til bestyrelse
Erling Klysner blev enstemmigt valgt.
Erik Pedersen blev ligeledes genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Johnni Nielsen indvalgt.
Flemming Elleby meldte sig som suppleant og blev valgt hertil.
Efterfølgende har Torben Brenfeldt meldt, at han kan indtræde som 2. suppleant,
Bestyrelsen byder velkommen til en fuldtallig repræsentation i ledelsen af DBS.
Ad 7 Valg til revisionen
Ole Clæfer blev genvalgt som revisor, posten som revisorsuppleant er stadig vacant.
Ad 8 Eventuelt

Under eventuelt og også tidligere i forløbet blev det nævnt, at man nok i højere grad kunne
skaffe sponsorer til at hjælpe på den trængte økonomi. Bestyrelsen vil arbejde herpå. Der var
ønsker om at om muligt at afholde 2 udstillinger om året – måske finansieret via
brugerbetaling fra udstillerne. Fra bestyrelsens side er der dog betænkelighed ved at udvide
aktivitetsniveauet; dels af ressourcemæssige årsager (arbejdskraft), dels har det vist sig at
besøgstallet ved enkeltaktiviteter udvandes, når der er parallelaktiviteter ved samme
begivenhed.
Tommy berettede om, at den kommende EBA kongres afholdes i Belgien, samtidigt med den
censurerede udstilling, Noelanders Trophy 6.-7. feb. 2017. Men der vil ikke blive
begrænsninger for den nationale deltagelse i EBA-udstillingen så alle er velkomne til at
udstille! Af hensyn til udstillingens opsætning beder man dog på forhånd om et billede af den
påtænkte opstilling.

Generalforsamlingen sluttede kl 17:50 og vor udmærkede dirigent afsluttede med at takke for
god ro og orden.

P.S.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:






Formand: Erling Klysner.
Næstformand og EBA repræsentant: Tommy Nielsen
Kasserer: Erik Pedersen.
Medlem og PR ansvarlig: Johnni Nielsen
Medlem: Andreas Holbech

Referent: Erik Pedersen og Erling Klysner.

