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Aleas Generalforsamling 2021 

 
1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse, og referent. 

a. Der vælges kun én referent, placeret i Aarhus.  
i. Andreas Skovse vælges 

b. Der vælges en dirigent pr. fysisk lokation. I tilfælde af uenighed, er det dirigenten i Aarhus, 
der har den endelige beslutning. 

i. Mette Markert er dirigent i Aarhus. Der vælges ikke dirigent til øvrige lokationer. 
c. Desuden vedtagelse af forretningsorden.  

i. Vedtaget som udsendt. Thor Fejerskov står for stemmeoptælling. 
2. Bestyrelsens beretning, herunder en beretning om den afholdte kongres. 

i. Formand Martin Lindhardt aflægger beretning. Beretningen er godkendt uden debat. 
3. Fremlæggelse af regnskab, herunder den afholdte kongres' regnskab. 

a. Regnskab er vedhæftet. Revisionspåtegnelse er vedhæftet. 
i. Regnskabet godkendes. 

4. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse. 
a. Budgetforslag er vedhæftet. 

i. Der stilles forslag om at oprette en pulje til nemmere adgang til Fastaval for værdigt 
trængende. Der afsættes en bunden pulje på 12.000 til dette formål. Budgettet er 
vedtaget med denne tilføjelse. 

5. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag til behandling. Emner, der ikke allerede fremgår af 
dagsordenen, kan ikke behandles som beslutningspunkter. 
Intet til referat 

6. Fastsættelse af kontingent. 
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75 kr/år. 

i. Forslaget er vedtaget 
7. Der præsenteres et oplæg om strategi og vision (herunder også forretningsorden) for den 

kommende spilkongres fra dens hovedansvarlige. Efter gennemgang af disse fastsættes en endelig 
forretningsorden for den kommende spilkongres. 

i. Rebecca Møller Alkjær præsenterer. Hovedpointerne er: genetablere et fysisk 
Fastaval, generationsskel (danne bro mellem ældre og yngre generationer, 
herunder overdragelse af områder til nye arrangører), tilgængelighed og inklusion 
(nemmere for nye og unge deltagere, nytænke ungdomsområdet), fælles følelse om 
Fastaval (skabe et fællesskab på tværs af Fastavals arrangørområder og –grupper), 
nytænkning (alt på Fastaval kan tages op til diskussion).  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, til en 3-årig periode. Hvis du har spørgsmål til 

bestyrelsesarbejdet, eller overvejer at opstille, kan du kontakte bestyrelsen på 
alea@fastaval.dk. Opstillingen er mulig på generalforsamlingen, men det vil hjælpe 
bestyrelsen med valgafholdelsen at kende kandidaterne på forhånd. 

i. Joan Zenia Juhl Hansen genopstiller til bestyrelsen. 
ii. Marie Oscilowski opstiller. 

iii. Disse er valgt uden kampvalg. 
9. Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Der vælges to suppleanter til 1-årig periode. 
i. Cleo Hatting genopstiller som suppleant. 
ii. Laura Gerlev Hansen opstiller. 

iii. Disse er valgt uden kampvalg. Ved enighed er Cleo valgt som førstesuppleant. 
b. Der vælges en intern revisor. 

i. Uffe Jensen genopstiller som intern revisor 
ii. Han er valgt uden kampvalg. 

10. Evt. 
i. Intet til referat. 

mailto:alea@fastaval.dk

