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Afholdelse af den udsatte generalforsamling for 2020 elektronisk

sally@yasally.dk <sally@yasally.dk>
Tor 15-10-2020 20:00
Til:  YaSally <sally@yasally.dk>

3 vedhæftede filer (2 MB)
Formandstale elektronsik generalforsamling 2020.docx; Årsregnskab 2019 MED revisor.pdf; Budget 2020.pdf;

Kære medlemmer! 

VEDRØRENDE DEN ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING 2020 

I forlængelse af nedenstående mail med forslag til afholdelse af  
generalforsamlingen 2020 elektronisk kan vi konstatere, at der kun er  
kommet positive tilkendegivelser på forslaget, og vi har ikke fået  
forelagt nogen forbehold. Derfor afholdes generalforsamlingen 2020  
elektronisk. 

Der vedlægges: 
-       Formandens beretning for 2019 
-       Revideret regnskab for 2019 
-       Budgetforslag for 2020 

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fortsætter uændret i 2020. 

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

Eventuelle kommentarer til ovenstående bedes fremsendt elektronisk til  
sally@yasally.dk indenfor 14 dage. 

----------------------------------------------- 

LIDT YDERLIGERE INFORMATION: 

• YaSally har netop fået bevilget forsendelse af endnu en 40 fods  
container – den 10. i rækken. 
   Containeren skal pakkes primo november. Der kommer nærmere info. om  
dette. 

   Samtidig er der også bevilget en partnerskabsrejse til Sise, som han  
er ved at planlægge 

• Genbrug Til Syd (som finansierer vores containerforsendelser og  
partnerskabsrejser) er begyndt at 
   sætte fokus sport som tema hos støttemodtagerne i syd, sammen med DGI. 

   Der er foreløbig lavet en flot artikel om YaSally, der kan læses på  
dette link: 
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https://www.genbrugtilsyd.dk/historier-fra-genbrug-til-syd/er/sport/en-kamp-for-bedre-vilkaar-
blandt-  
  boern-og-unge/ 

Mange hilsner 

Momodou Sise og Lars Andersen
Formand og kasserer 

--------------------------------------------------------------------------------

sally@yasally.dk skrev den 28-09-2020 19:12: 

> Kære medlemmer! 
>  
> Bestyrelsen for YaSally har snakket om, at det bliver svært at afholde 
> generalforsamlingen i år fysisk, som vi plejer, pga. alle 
> COVID19-restriktionerne, og ikke mindst smittefaren. 
>  
> Der er åbnet for, at foreninger, som vores, kan afholde den 
> elektronisk pr. mail i stedet for fysisk. 
>  
> Hvis medlemmerne accepterer denne løsning, eller ikke har noget imod 
> det, så kan vi vælge at bruge denne model, da vi ikke har nogle 
> beslutninger at træffe i 2020, og der er heller ikke nogen på valg. 
>  
> Bestyrelsen foreslår således: 
>  
> 1. Alle medlemmer spørges om de har noget imod denne procedure 
> 2. Hvis der ikke kommer indvendinger indenfor 14 dage betragtes 
> forslaget som accepteret 
> 3. Der udsendes efterfølgende formandens beretning for 2019, samt 
> revideret regnskab 2019 og budget 2020 til alle medlemmer 
> 4. Medlemmerne har derefter igen 14 dage til evt. bemærkninger, ellers 
> betragtes generalforsamlingen som gennemført og godkendt 
>  
> Når COVID19-situationen bliver normaliseret, og vi igen må forsamles 
> uden for mange restriktioner, vil vi indbyde til en fotoaften/foredrag 
> om den projektrejse til Gambia som Sise var på i januar 2020, sammen 
> med 2 repræsentanter fra S.I.F. Det kan være, at det først bliver i 
> forbindelse med med generalforsamlingen 2021 
>  
> Hvis der er nogen medlemmer, der ikke kan acceptere ovenstående 
> procedure, anmodes de om inden 14 dage fra d.d. om at sende en mail 
> med deres bemærkninger til sally@yasally.dk 
>  
>  

https://www.genbrugtilsyd.dk/historier-fra-genbrug-til-syd/er/sport/en-kamp-for-bedre-vilkaar-blandt-
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> ____________________________ 
>  
> Venlig hilsen p.b.v. 
>  
> Momodou Sise og Lars Andersen 
> Formand og kasserer 
>  
> YaSally Charity Organisation 
> Fåborgvej 308, st. 
> 5250 Odense SV 
>  
> Tlf.: 2018 7932 
> Mail: Sally@yasally.dk 
> Web:  www.yasally.dk

http://www.yasally.dk/

