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Til:
Alle medlemmer
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Dato: 15. september 2020 kl. 19.30
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DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
Indkomne forslag
Forslag til handlingsplan og budget
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er: Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Susanne Andersen
8. Valg af revisor
På valg er: Marlene Britt Jørgensen
9. Eventuelt
________________________________________________________________________
REFERAT
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dennis Willesen blev valgt som dirigent og Julie Vesterlyng som stemmetæller.
Dirigenten spurgte, om de forsamlede var indstillede på at dispensere fra vedtægternes krav
til afholdelse af generalforsamling, der pga. COVID-19 afholdes senere end foreskrevet i
vedtægterne og med kortere varsel. Dette blev enstemmigt accepteret, og dirigenten
konkluderede da, at forsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Henrik Kähler fremlagde bestyrelsens beretning for 2019. Beretningen er vedhæftet som
bilag 1. Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Henrik Kähler fremlagde foreningens årsregnskab for 2019. Regnskabet er vedlagt som bilag
2. Det blev foreslået, at der i kommende årsregnskaber indføres forklarende noter til udvalgte
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regnskabsposter, og at det overvejes at udsende årsregnskabet forud for
generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede endvidere, at kassererens underskrift
manglede på regnskabet. Henrik Kähler forklarede, at det skyldes, at kassereren måtte træde
tilbage i foråret pga. arbejdspres.
Med de bemærkninger blev regnskabet for 2019 godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet for 2019: 100 kr. for personlige medlemmer,
10 kr. for ekstra medlemmer i samme husstand, og 250 kr. for virksomheder.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.
6. Forslag til handlingsplan og budget
Henrik Kähler gennemgik handleplanen for resten af 2020. Handleplanen er vedhæftet som
bilag 3. Han foreslog, at foreningen - set i lyset af det sene tidspunkt for generalforsamlingen
ift. regnskabsåret og at der ikke forventes brugt nævneværdige midler i resten af året - bruger
kræfterne på at udarbejde budget for 2021 og fortsætter uden budget resten af 2020.
Det blev foreslået, at handleplan og budget for 2021 knyttes sammen, således at
medlemmerne kan se sammenhængen mellem initiativer og planlagte udgifter.
Med den bemærkning blev bestyrelsens forslag godkendt af forsamlingen.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var: Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Susanne Andersen. Susanne Andersen
ønskede ikke at modtage genvalg. Jesper Scharfs ønskede at stille op.
Gitte Brinkbæk, Peer Kromann Nielsen og Jesper Scharfs blev valgt. Gitte Brinkbæk og Heidi
Mortensen har p.t. orlov fra bestyrelsen, hvorfor deres poster varetages af suppleanterne
indtil videre.
Den samlede bestyrelse består herefter af: Gitte Brinkbæk, Heidi Mortensen, Henrik Kähler,
Jesper Scharfs, Nikolai Bock, Peer Kromann Nielsen.
Som suppleanter blev Pernille Sode og Susanne Scharfs genvalgt og indtræder umiddelbart i
bestyrelsen indtil videre.
8. Valg af revisor
Marlene Britt Jørgensen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
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Underskrevet af dirigent Dennis Willesen
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