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1. Valg af dirigent og referent

Sarah Chehri opstilles og godkendes som dirigent.
Ida Lang opstilles og godkendes som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Fremlæggelse af årets beretning

Fremlægges ved Ida Lang
På den stiftende generalforsamling i 2017 valgtes Esbjergs første
lokalbestyrelse. Desværre mødtes de tre bestyrelsesmedlemmer
af personlige udfordringer af forskellig karakter i starten af 2017,
hvorfor de ikke varetog deres lokalbestyrelsesrolle.
Dette påvirkede imidlertid ikke aktiviteterne. Bamsehospitalet og
Sexekspressen har haft aktivitet i både forår og efterår. Begge
lokalafdelinger er blevet budt varmt velkommen af de nationale
aktiviteter – Bamsehospitalet var i maj til et event i Legoland med
de resterende lokalafdelinger, og har netop deltaget på
nationalmødet. Sexekspressen har undervist på skoler med både
Aarhus og Odense lokalafdeling og deltog i sommerseminaret i
august.
KostMo består for nuværende af et enkelt medlem, som har været
på udveksling det meste af efterårssemestret.
Der afholdtes fælles rekrutteringsdag i september, hvor både
bamser og 6x deltog med et imponerende antal frivillige og højt
engagement. Vi mødte mange interesserede om dagen på de
forskellige uddannelser – desværre blev vi udfordret af stormvejr
til aftenarrangementet.
Bamserne havde imidlertid et rigtig stærkt fremmøde til deres
efterfølgende info-aften. Desværre havde Sexekspressen ikke lige
så stor succes med den efterfølgende uddannelsesdag, hvorfor de
holdt en infoaften senere.
Kommentarer: Sexekspressen spørger bamserne, hvad de tror er
grunden til det store fremmøde hos dem. Bamserne svarer blandt
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andet, at de var rigtig tidligt ude med at lægge dato og lave event,
som de derefter delte med deres medstuderende og fik venner til
at dele.

4. Fremlæggelse af regnskab for forgangne regnskabsår til
godkendelse
Fremlægges ved Ida Lang

Ved udgangen af 2016 står der 10.008,28 kr på
Esbjergs lokale konto.
Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for indeværende
regnskabsår til orientering
Fremlægges ved Ida Lang

Der har generelt været langt mindre udgifter end indtægter. Til
dels fordi flere udgifter er blevet dækkes henholdsvis nationalt og
af Aarhus. Men også fordi der ikke har været lagt et budget og
ingen i lokalafdelingen har været klar over, at der var penge at
bruge.

Der opfordres til, at den nuværende
lokalbestyrelse lægger et udførligt budget med
henblik på at bruge overskuddet hensigtsmæssigt,
og at alle i lokalafdelingen involveres heri.
Det understreges desuden, at vi ikke bør
akkumulere et overskud.

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indsendt nogle forslag

7. Valg af Lokalbestyrelse
Formand:
Opstillede: Maja Jensen

Økonomiansvarlig:
Opstillede: Morten Birnbaum

.
Maja vælges enstemmigt.
Morten vælges enstemmigt.
Louise vælges enstemmigt.

Menige medlemmer:
Opstillede: Louise Nielsen

8. Valg af kritisk revisor

Opstillede: Sarah Chehri

9. Eventuelt

Maja og hendes studieveninder spørger ind til nogle detaljer vdr.
Et projekt, de er ved at skrive om Sexekspressen.
Sarah spørger bamserne, om de har interesse i at samarbejde i
gul gruppe regi.

Sarah vælge enstemmigt.

