Foreningen Go together

Referat af stiftende generalforsamling den 1. ianuar 2OL7

Dagsorden

L. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til budget og kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Beskrivelse af den nærmeste fremtid i arbejdsgruppen
9. Evt.
Ad l Valg af dirigent
Anna-§ofie Kohl Simonsen blev valgt som dirigent

Ad 2Valg af referent
Anna-Sofie Kohl Simonsen blev valgt som referent

Ad 3 Redegørelse for baggrunde for foreningens stiftelse
"Begrundelsen for at have stiftet "Foreningen Go Togethef er, at vi ønsker at hjælpe hinanden til at leve
det liv, vi brænder for.
Vi vil gennem et dybere fællesskab gerne inspirere hinanden til at finde ind til vores kerne, ressourcer og

værdier.
Det kan være svært at skabe menneskeligt overskud i en hverdag, §om er præget af en stresset livsstil, hvor
vi mister kontakten tilvores krop, følelser og drømme.
Det kan også være svært at skabe et værdigt liv, hvis vi er arbejdsløse, psykisk sårbare, alene-forældre eller
lignende, og ressourcerne ofte er knappe.
Vi har derfor brug for at arbejde sammen om at skabe alternativer til vores ofte travle livsstil med
økonomisk vækst og materielt forbrug sorn samfundsideal. Der er i stedet brug for baeredygtige løsninger
med naturen og menneskets trivsel i centrum, så vi kan leve et mere harmonisk og glædesfyldt liv."

Ad 4 Forslqg tilvedtægter
Vedtægterne er gennemgået
Efter enkelte rettelser blev de vedtaget enstemmigt

Ad 5 Forslag til budget og kontingent
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Foreningen Go together

Kontingentet er fastsat til 295 kr./md.

Ad 6: Bestyrelsen
Formand: Hanne Parvine
Kasser: Lise Andersen Nordberg
Sekretær: Pia Enøe
@vrige medlemmer: Stavros Kirusis og Anna-Sofie Kohl Simonsen

Ad 7. Valg af revisor
Anna-Sofie Kohl Simonsen blev valgt som revisor

Ad 8 Beskrivelse af den nærmeste fremtid i arbejdsgruppen
Den nærmeste fremtid vil hovedsagelig koncentrere sig omkring den forestående crowtunding samt at få
de forskellige arbejdsgrupper på plads med henblik på fremskaffelse af inventar mm.
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Evt.
Under eventuelt blev foreningens brochure gennemgået.
Der blev valgt et billede - også til hjemmesiden, således at begge dele er klar til crowfunding opstart.
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