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Forsamlingen afholdt i Indre By Medborgerhus, København
Dagsorden:
1. Registrering og åbning
2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
3. Formandens beretning angående foreningens virke i første halvdel af år 2007
4. Kassererens regnskabsaflæggelse
5. Revidering af vedtægter
6. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
7. Medlemernes forslag:
a. Forslag fra A. Maslauskas m.fl. vedr. foreningens styrelse
b. Forslag fra I. Merkytė vedr. R. Juodviršis’ medlemskab af foreningen
c. Forslag fra R. Mieldažytė vedr. litauisk teater og undervisningsrelaterede projekter
8. Forsamlingens afslutning
Mødets forløb:
1. Indskrivning til generalforsamlingen
Mødet blev påbegyndt kl. 19.45 af bestyrelsens næstformand Rita J. Gründl.
I alt blev 76 stemmeberettigede medlemmer indskrevet (65 fremmødte og 11 fuldmagter). Efter forsamlingen
senere genoprettede Remigijus Juodviršis’ medlemskab af foreningen, blev han indberetted som 77. deltager.
Bestyrelsen var representeret af Rita J. Gründl og Daiva Gabrielė Skamarakaitė. Formanden Elena K.
Henningsen og kassereren Leif Gregerslund indskrev sig, men forlod stedet før mødets start i protest mod
Remigijus Juodviršis’ deltagelsen.
2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Artūras Medeišis blev ved kampvalg valgt til dirigent. Ved fredsvalg blev Daiva Gabrielė Skamarakaitė valgt
til referent og Vilija Merkevičiūtė og Gediminas Benetis valgtes til stemmetællere.
Dirigenten gennemgik dagsordenen. Artūras Maslauskas foreslog at ændre på dagsordenspunkternes
rækkefølge, så punkterne 7.b., 7.a. og 7.c kunne diskuteres førrest, da punkterne havde betydning for
behandlingen af de øvrige dagsordenspunkter. Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.
7.b. Forslag fra Inga Merkytė vedr. R. Juodviršis’ medlemskab af foreningen
Inga Merkytė havde stillet forslag om at behandle og vurdere bestyrelsens beslutning om at ekskludere
Remigijus Juodviršis af foreningen. Efter nogen debat blev der holdt afstemning om genoprettelsen af hans
medlemskab af foreningen. Imod dette forslag stemte 2, mens 5 undlod at stemme.
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Således besluttede den ekstraordinære generalforsamling ikke at støtte bestyrelsens beslutning vedr. Remigijus
Juodviršis’ ekskludering og besluttede øjeblikkeligt at genoprette hans medlemskab af foreningen.
7.a. Forslag fra Artūras Maslauskas m.fl. vedr. foreningens styring
Artūras Maslauskas m.fl. foreslog at afsætte den siddende bestyrelse og i dets sted vælge en provisorisk
arbejdsgruppe med det hovedformål at udarbejde forslag til nye vedtægter, samt at foretage en fuldstændig
revision af foreningens finanser og inventarisere foreningens ejendom.
Der stemtes om afsættelsen af den siddende bestyrelse. Imod stemte 1, 11 undlod at stemme, og de øvrige
stemte for at afsætte den siddende bestyrelse.
Således vedtog forsamlingen at afsætte den siddende bestyrelse.
Derefter blev der stemt om indsættelsen af en provisorisk arbejdsgruppe. For stemte 18, mens 51 stemte for at
vælge ny bestyrelse.
Forslaget om at indsætte en provisorisk arbejdsgruppe blev ikke vedtaget, hvorimod der var flertal for at vælge
ny bestyrelse.
7.c. Forslag fra Reda Mieldažytė vedr. litauisk teater og undervisningsrelaterede projekter
Modermålslærer i litauisk under Københavns kommune Reda Mieldažytė bad om forsamlingens opbakning til
to kulturelle/undervisningsrelaterede projekter, hvilket bl.a. ville indebære, at foreningen ville fungere som
finansiel mellemmand mellem Reda Mieldažytė og Litauens Departement for nationale mindretal og litauere i
udlændighed. Dette departement havde allerede afsat midler til projekterne, men den nu afsatte bestyrelse
havde modsat sig projekterne, hvorfor midlerne var blevet indefrosset. Forslagsstilleren understregede, at
projekterne ikke ville pådrage foreningen nogen økonomisk byrde.
Forsamlingen bakkede enstemmigt op om projekterne:
1) Litauisk teater forestilling i Danmark;
2) Repræsentation af den litauisk skole under Københavns kommune ved sommermøde i Tyskland for
litauiske skoler i udlændighed.
Den kommende bestyrelse blev pålagt at fungere som økonomisk mellemmand mellem Reda Mieldažytė og
det litauiske departement.
6. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
Jf. punkt 7.a. skulle hele bestyrelsen på 7 medlemmer vælges. Forsamlingen besluttede, at personer, der ikke
var til stede, ikke kunne stille op til bestyrelsen.
Valghandlingen var skriftlig og hemmelig. 76 stemmesedler blev indleveret, hvoraf en enkelt blev kendt
ugyldig. Følgende personer stillede derpå op til bestyrelsen og modtog følgende stemmer:
1) Artūras Maslauskas modtog 47 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
2) Andrius Karolis modtog 39 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
3) Vytautas Raudonis modtog 59 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
4) Mindaugas Vaupšas modtog 52 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
5) Gabrielė Skamarakaitė modtog 30 stemmer – blev ikke valgt til bestyrelsen,
6) Remigijus Juodviršis modtog 52 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
7) Reda Mieldažytė modtog 54 stemmer – indvalgt i bestyrelsen,
8) Jovita Kičienė modtog 48 stemmer – indvalgt i bestyrelsen.
Afstemningen resulterede således i en bestyrelse bestående af følgende medlemmer:
1) Artūras Maslauskas,
2) Andrius Karolis,
3) Vytautas Raudonis,
4) Mindaugas Vaupšas,
5) Remigijus Juodviršis,
6) Reda Mieldažytė og
7) Jovita Kičienė.
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4. Formandens beretning angående foreningens virke i første halvdel af år 2007
Da den afgående formand ikke deltog i generalforsamlingen jf. punkt 1, var det ikke muligt at behandle dette
punkt på dagsordenen.
5. Kassererens regnskabsaflæggelse
Da den afgående kasserer ikke deltog i generalforsamlingen jf. punkt 1, var det ikke muligt at behandle dette
punkt på dagsordenen.
6. Revidering af vedtægter
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til ændring af foreningens vedtægter, men afgående bestyrelsen kunne ikke
opgive præcis foreningens medlemstal, hvorfor det var umuligt at fastslå, hvorvidt de for vedtægtsændring (jf.
foreningsvedtægternes punkt 4.7.) påkrævede minimum 51 % af foreningens medlemmer var til stede på denne
ekstraordinære generalforsamling. Dette punkt på dagsordenen var det derfor ikke muligt at behandle.
Det blev dog pålagt den nyvalgte bestyrelse at udarbejde forslag til nye foreningsvedtægter, som en af dens
hovedprioriteter.
8. Forsamlingens afslutning
Efter at forsamlingen havde været igennem alle punkter på dagsordenen, takkede dirigenten forsamlingen for
den konstruktive deltagelse i debatten og den gode ro og orden, samt tak til stemmetællerne for deres indsats.
Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 22.30.
Underskrevet:
København den 29. juni 2007
Dirigent:
Artūras Medeišis

Referent:
Daiva Gabrielė Skamarakaitė

Det danske beslutningsreferat godkendes hermed:

_____________________________
Artūras Medeišis
Dirigent
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