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Pens for Kids - Generalforsamling d. 19. marts 2022

Deltagere: Claus Hjørnet, Leon Rasmussen, Lars Andersen, Kirsten Rasmussen, Annette Deleuran, Birthe

Deleuran, Janne Andersen og Mette Hjørnet. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

1,. Mette Hjørnet vælges enstemmigt til dirigent.

2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og at der ikke er nogen

fuldmagter.

3. Formandensberetning:

a. Vi holdt ikke generalforsamling i 2020 og2021, grundet Corona-pandemien.

b. I 2019 fik vi brugt ca. 22.000. l2O2O fik vi (trods Corona og karantæne) brugt knapt 21.000.

Begge regnskaber er godkendt af kasserer og revisor.

c. 12021brugte vi ca. 28.000, hvilket betyder at formanden har måttet donere et beløb, da de

eneste reelle indtægter var kontingenter og et par midre donationer.

d. Der er kommet en ny afdeling i Schweitz, mens den hidtidige formand i UK måtte træde
tilbage. Den nye formand har været effektiv til at skaffe donationer af både penge og

kuglepenne - til gengæld har det været meget svært at skaffe transport (et generelt
problem i UK efter Brexit og Corona)

e. PFK DK får jævnligt forsyninger fra Suk og Annette Rolighed. l202l modtog vi ca. L0.000

kuglepenne fra TDC og Mermaid. Plus lidt notesblokke, pc-tasker, brugte sko og tøj. Og en

masse nøglestropper, som ikke er så relevante at sende.

f. Der er stigende problemer med "told" - og det er ofte nØdvendigt at finde nye modtagere,
der ikke er kendte på postkontoret.

4. Regnskabet for 202'J. er revideret af revisor, Leon Rasmussen. Det reviderede regnskab er
godkendt.

5. Der er ikke lagt et budget. Hvis foreningen modtager mange effekter uden yderligere donationer,
vil formanden donere op til et samlet budget på 50.000DKK til at dække omkostningerne - evt.

også til støtte for PFK-UK og PFK-Kenya.

6. Kontingent for næste kalenderår, fastholdes på nuværende niveau. Dvs. 100 DKK for voksne og 25

DKK eller 10 kuglepenne for juniorer.

7. Vi fortsætter på samme måde. lndtægterne bruges fortrinsvis til porto for kuglepenne. 2. prioritet
er forsendelse af fodboldeffekter eller brugt sko/tøi.3. prioritet er indkøb af skoleudstyr eller
fodbolde, så længe der er penge på budgettet.

8. Der er ikke indkommet forslag.

9. Til bestyrelsen vælges:

Claus Hjprnet, Mette Hjørnet, Kirsten Rasmussen, Lisette Andersen, Lars Andersen og Annette
Deleuran. Som revisor vælges Leon Rasmussen, og som revisor suppleant vælges Lis Reitov.

10. lntet under evt.
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