EventyrJul generalforsamling 7. april 2021 – Teams
Antal deltagere: 21
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Dorthe Bang Friberg, Nana Kivistö, Ivan Hornbek, Mads Haugaard, Nadine Coogan,
Maria Cronholm, (Mia Anker Knudsen deltog ikke)
Frivillige: Charlotte Hvidt, Charlotte Mygind, Nicklas Jelsgaard, Simone Toftegaard Gejl, Jacob Balling,
Anders Hermansen, Michael Hildorf, Vicki Hansen, Anne Kokholm, Marianne Skriver (via Anne
Kokholms computer), Lis Rasmussen, Søren Christensen, Camilla Thomsen, Anja Hjort, Christina
Lemche; Keld Hemmingsen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens årsberetning
Regnskabsaflæggelse
Godkendelse af budget
Behandling af vedtægtsændringer
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

AD1 Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Dorthe Friberg.
Ingen peger på andre.

AD2 Valg af referent
Bestyrelsen peger på Maria Martinez.
Ingen peger på andre.

AD3 Formandens årsberetning
EventyrJul 2020 blev noget anderledes end vi havde regnet med da vi afholdte et brag af en
frivilligfest i februar sidste år. Både bestyrelsen, Projektlederen, styregruppen og arbejdsgruppen
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blev sat på prøve gennem hele året med nye restriktioner, der hele tiden gjorde at planen måtte
justeres.
Bestyrelsen vil gerne takke alle i arbejdsgruppen både i København og i Århus for at tage
udfordringerne op. I har været gode til at navigere i situationen efterhånden som den ændrede sig,
og i har været gode til at finde løsninger, som i var sikre på at i kunne gennemføre for at vores
målgruppe kunne fejre juleaften på traditional dansk vis.

EventyrJul København
EventyrJul København blev afholdt i et to-go format i 2020. Julen blev leveret til 278 gæster i
København i 2020. De frivillige var glade og positive. På grund af restriktioner har vi ikke kunne
mødes, som vi plejer, hvilket har tvunget styregruppen/tovholderne til at træffe nogle beslutninger
unden at inddrage hele arbejdsgruppen. Det har bestyrelsen – og som jeg forstår det – også
arbjedsgruppen forståelse for. Planen blev ændret efterhånden som restriktionerne ændrede sig, og
det har været en fornøjelse at se hvordan i har tilpasset konceptet til omstændighederne.

EventyrJul Århus
I 2020 afholdte vi for første gang EventyrJul Århus. Dette blev også i et to-go format. Maria og Naddy
fra bestyrelsen havde et tæt samarbejde med Simone i Århus. I Århus bragte vi julen ud til 58 gæster
i 2020. Og vi ser frem til at skrue op for gæstelisten i Århus i 2021. Der er ingen tvivl om at opstarten
har været vanskelig både i forhold til at finde frivillige, få lavet det nødvendige arbejde og finde ud af
hvordan samarbejdet med København skal køre. Vi har fået meget læring ud af sådan en opstart og
vi er sikre på at vi kan forbedre processen og finde flere frivillige kræfter til EventyrJul Århus 2021. I
bestyrelsen er vi rigtig glade for at Simone har kørt på og været en drivende faktor i hele processen,
så det lykkedes at afholde det første EventyrJul Århus i 2020.

Implementering af Office 365
Udover at Maria og Naddy i bestyrelsen har arbejdet på at starte Århus op har bestyrelsen i 2020
også implementeret Office 365, der giver et bedre overblik over emails, tillade adgang til fildeling og
Teams. Bestyrelsen forstår at implementeringen måske ikke var på det bedste tidspunkt, og det vil
blive taget til efterretning i den fremtidige udvikling af EventyrJuls brug af platformen. Da vi er en
non-profit forening betaler vi ingenting for pakken og alle de dertilhørende apps.

Bestyrelsen
Som vi skrev i indkaldelsen til generalforsamlingen træder følgende ud af bestyrelsen; Mia A.
Knudsen, Ivan Hornbek og undertegnede (Dorthe Friberg). Det betyder at der er mulighed for at
stille op til bestyrelsen lidt senere på generalforsamlingen.
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Mia helliger sig arbejdet med EJ Århus. Ivan træder også ud og holder en pause fra EJ. Dorthe træder
ud da hun har fået en anden mulighed i en anden forening som passer rigtig godt til hende.
Det betyder at der er mulighed for at stille op til bestyrelsen til denne generalforsamling.

Frivilligfest/påskefrokost
Den årlige frivilligfest vil blive afholdt, når det kan lade sig gøre igen, så vi kan samle så mange som
muligt og spise middag med hinanden. Det må vi vente på kan lade sig gøre.

AD4 Regnskabsaflæggelse
Kasserer Nana Kivistö aflægger regnskab for 2020.
I 2020 har vi et underskud på ca. 54.000 kr. Det er stort set det samme som i 2019. Vi har fået en del
flere indtægter - donationer fra virksomheder. Til gengæld grundet Covid-19 har vi også haft
stigende udgifter til blandt andet Marketenderiet.
Posten ”Gaver i KBH” - viser at der har været et stort forbrug i forhold til at det kun var 5 gaver pr.
barn. Fokus i 2021  få brugt de gaver der er på lager (+ ryddet op på lager). Der skal også opbygges
et lager i Århus, hvor gaverne evt. kan fragtes til, hvis de ikke kan ”genbruges” i KBH.
Under posten ”Øvrige omkostninger” har vi haft en betaling til Marketenderiet, som vi ikke plejer at
have, da det plejer at være gratis. Vi valgte at støtte dem i denne Coronatid.
Vi har brugt alt for lidt på frivilligpleje grundet Covid. Den post må gerne stige i 2021.
Vi har stadig en del penge i foreningen. Når vi har et underskud på omkring 50.000 kr. om året, så
betyder det også at kassebeholdningen går ned år for år. Vi må godt have underskud, men bare ikke
for stort. Regnskabet er godkendt af Børge- alt er i den skønneste ordning.

AD5 Godkendelse af budget
Kasserer Nana Kivistö forelægger budget for 2021.
Vi forventer at vi får det samme omsætning som i 2020. Omkostninger til KBH  julegaver er sat ned
med 20.000 kr., da fokus i år bliver på at få tømt lageret først. Øvrige omkostninger kommer ned
pga. at vi ikke skal betale til Marketenderiet.
Århus regner med at have fuldt hus i 2021 og derfor er deres budget sat højere. Dog skal der i år
være stor fokus på at indhente flere sponsorater specifik til Århus. Der er penge til at købe, men vi
satser først og fremmest på sponsorater.
Omkostninger til frivillige bliver forhåbentlig højere når samfundet åbner mere op.
Fest i KBH og Fest i Århus - det er oppe til debat hvorvidt vi skal slå os sammen og afholde en
påskefrokost eller om det skal gøres hver i hver sin by.
Office 365 er fortsat gratis og der er endda en IT-konsulent som hjælper gratis efter behov.
3

Forventninger til budgettet er et større underskud grundet flere omkostninger til frivillige og fordi
der skal muligvis flere penge til at få Århus til at køre mere selvstændigt.
Ræk endelig ud til Nana hvis man har spørgsmål til budget eller man mangler at vide hvad budgettet
til forskellige poster er.
Budget bliver godkendt på Generalforsamling ved 100% af stemmerne.

AD6 Behandling af vedtægtsændringer
Dorthe Friberg forelægger forslag til vedtægtsændringer
Vi har kigget vedtægterne igennem i forbindelse med åbningen af Århus. Vi fandt nogle vedtægter
som vi ønsker at forenkle. De forslag har vi sendt til jer i weekenden på Facebook. Vi gennemgår den
enkeltvis her på dette møde.
Paragraf 2 stk. 1  Det vil vi ændre så vi skriver ”koordinere juleaften for (…) børnefamilier i
Danmark” og IKKE kun ”koordinere juleaften for (…) børnefamilier i KBH og omegn”.
Denne vedtægt er vedtaget. Alle for!

Paragraf 3 stk 2  Frivilligkontrakt er ikke aktuel mere. Vi vil gerne have den slettet.
Denne ændring er stemt for! Alle for.

Paragraf 6 stk 1.  Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen (…). Der vil vi gerne slette
delene: ”samt maksimum tre bestyrelsesmedlemmer unden portefølje”.
Denne vedtægt er vedtaget. Alle for!

Paragraf 6 stk 3  Ændring til at alle tillidsposter vælges på den ordinære generalforsamling og
gælder frem til næste generalforsamling.
Denne vedtægt er vedtaget. Alle for.

Paragraf 6 stk. 4  Ændring til ”Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang. Den kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelsen af afgrænsede opgaver.” Begrundelse: Vi har ikke
arbejdet med en forretningsorden - igen er det bare en forenkling af vores vedtægter.
Denne vedtægt er stemt for. Alle for.

Paragraf 7 stk. 6  Tilføjelse angående påskefrokosten. Tidligere har vi snakket om at det kom ind i
vores vedtægter. Vi fik aldrig fremsat den endelig ordlyd, som der skal stemmes om. Det gør vi nu. Vi
tilføjer stk 6: ”I forbindelse med den årlige generalforsamling afholdes påskefrokost for
4

arbejdsgrupperne som tak for det forgangne år og for at sikre engagement og tilslutning til det
kommende år”.
Denne tilføjelse er stemt for. Alle for.

AD7 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen 2021

AD8: Valg af formand
Hvem stiller op:
•

Nana Kivistö

Der stemmes med 20 mod 0 på Nana Kivistö.
Alle for at Nana er vores nye formand! Tillykke med det �

AD9 Valg af næstformand
Hvem stiller op:
•

Naddy Coogan

Der stemmes med 20 mod 0 på Naddy Coogan
Alle for at Naddy er vores nye næstformand! Tillykke med det �

AD10 Valg af kasserer
Hvem stiller op:
•

Maria Martinez

Der stemmes med 20 mod 0 på Maria Martinez
Alle for at Maria er vores nye kasserer! Tillykke med det �

AD 11 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Hvem stiller op:
•

Mads Rasmussen (genopstiller)

Der stemmes med 20 mod 0 på Mads Rasmussen
Alle for at Mads fortsætter som bestyrelsesmedlem! Tillykke med det �
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Ingen andre stiller op som bestyrelsesmedlem. Vi kører videre med i alt 4 bestyrelsesmedlemmer i
2021.
AD12 Valg af revisor
Hvem stiller op:
•

Børge (genopstiller)

Der stemmes med 20 mod 0 på Børge
Alle for at Børge fortsætter som revisor. Tillykke med det �

AD 13 Eventuelt
I 2021 vil bestyrelsen arbejde på:
•

•
•

•
•

•

Fokus på forbedret kommunikation og samarbejde på tværs af arbejdsgrupperne i KBH og
Århus samt mellem bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Nana ønsker at blive oplyst og
inddraget - hjælpes til at få en bedre føling med det hele.
Implementering app til håndtering af kvitteringer. Optimere den proces. Det kommer der
mere info ud om når vi ved hvad vi gør.
Implementere bedre dokumenthåndtering og samarbejde med Office 365 (nødvendigt med
samarbejde med arbejdsgruppen). Teamskanal for bestyrelsen m.fl.
Generelt fokus på dokumenthåndtering. Centraliseret så vi ved hvor vi kan finde alt henne.
Branding af EventyrJul for udbredelse af kendskab. Det vil gøre det nemmere at rekruttere
frivillige.
Opdatere drejebogen (nødvendigt med samarbejde med arbejdsgruppen). Den vi har er fra
2018. Den skal opdateres - læse siderne igennem og se hvad der skal opdateres. Viden ligger
hos jer i arbejdsgrupperne og derfor må denne opgave være samarbejde mellem bestyrelse
og arbejdsgrupperne.
Planlagt en påskefrokost så snart vi kan! Faktisk det vigtigste punkt.

Husk vi kan etablere underudvalg, så frivillige behøver ikke være bestyrelsesmedlemmer for at få
indflydelse og blive hørt.
Noget til eventuelt?
Mads  Lokation til EJ for at styrke sammenholdet. Hvad med at vi fik et sted, en lokation - en fast
base. Til fx at mødes i små grupper, på tværs af grupper, få en fredagsøl m.m. Er der stemning for
det? Ellers vil jeg ikke gå videre med det.
Anders Jeg tænker at øl kan drikkes på barer, når vi må det igen. Whiteboards kan klares i Teams.
Charlotte Hvidt  Vores gruppe behøver egentlig ikke sted.
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Nana  Vi skal have flyttet adressen så den ikke er hos Ivan mere. Jeg kan høre at det er der ikke
rigtig stemning for fysisk lokale. Det er ikke noget vi går videre med endnu. Vi kan se i slutningen af
året om det er noget vi skal overveje til 2022.
Mads  Det var også kun for at tage temperaturen for det nu hvor vi alligevel var samlet. Men fint
jeg går ikke videre med det.

Andet til eventuelt?
Michael  Når tiden er inde synes jeg vi skal holde en fest sammen med Århus.
Nana  Det synes jeg er en super god idé. Enig i at det er godt for samarbejdet!
Jacob  Det synes jeg også er en rigtig god ide. Så de frivillige kan mærke hvordan det var at være
frivillig den gang og nu. Bestyrelsen kunne eventuelt overveje om frivilligpleje kunne få betaling for
transport af de frivillige fra Århus til KBH?
Dorthe  Eller et sted på Fyn (Opgave til sponsorgruppen?) �
Nana  Super ide det tager vi op til overvejelse.

Vi lukker generalforsamlingen her kl. 20.02.
08/04/2021
______________

_____________________________________

Dato

Dorthe Bang Friberg (Dirigent ved generalforsamling)
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