
Pens for Kids - Generalforsamling d. 11. marts 2023

Deltagere: Claus Hjørnet, Leon Rasmussen, Kirsten Rasmussen, Annette Deleuran, Birthe Deleuran og

Mette Hjørnet

Agenda i henhold til foreningens vedtægter

1.. CIaus HjØrnet vælges enstemmigt til dirigent.

2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

3. Formandensberetning:

a. Sidste år fik vi sendt 4738 kuglepenne afsted. Det var lidt småt, men til gengæld fik vi sendt

en del sko, tØj og papir - primært doneret af Anette Rolighed Larsen.

b. PFK UK er aktive og får sendt større mængder. De måtte leje lagerkapacitet under Corona,

da det var svært at finde transport.

c. PFK AUS er kommet lidt op at kØre igen.

d. PFK CH er en mindre organisation.

e. PFK DK har fået en donation på 30.000 fra Special Waste Systems i Nørre Alslev.

f. PFK Kenya har kørt nogle arrangementer i årets løb og har bl.a. besøgt fængsler og doneret
toiletpapir hygiejnebind til damer - i samarbejde med andre organisationer.

4. Regnskabet f or 2022 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-CH 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/tøj.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 Hjørnet, Mette HjØrnet, Kirsten Rasmussen, Lisette Andersen, Lars Andersen og Annette
Deleuran.

Som revisor vælges: Leon Rasmussen.

Som revisor suppleant vaelges: Lis Reitov.

10. lngen forslag under evt.
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