Generalforsamling i Mødrehjælpens lokalafdeling i
Hillerød, 3.2.2021
Referat
Generalforsamlingen blev afholdt digitalt med 21 deltagere incl. Jakob Knudsen,
Mødrehjælpen, som deltog

som bisidder og teknisk support.

Dagsorden

Pkt.1: Valg af
dirigent
Vibeke Laursen

Pkt.2:Valg af referent og to stemmetællere Referent:
Elisabeth Brixtofte Nielsen, stemmetællere: Jakob
Knudsen tilbød at tælle stemmer.
Pkt.3: Aflæggelse og godkendelse af
bestyrelsens beretning (vedlagt)
Godkendt

Pkt.4: Godkendelse af revideret
regnskab (vedlagt) Godkendt

Pkt.5: Orientering om det kommende års
handleplan og budget (vedlagt)
Ingen kommentarer. Handleplan og budget er indsendt til
hovedforeningen.

Pkt.6: Behandling af
indkomne forslag Ingen

forslag

Pkt.7: Val
g af bestyrelse og suppleanter til
bestyrelsen På valg til bestyrelsen er: Jette
Olsen (modtager genvalg)

Dorthe Arnstrup (modtager
genvalg) Elisabeth Brixtofte

Nielsen (genopstiller ikke)

Marianne Kruuse (genopstiller
ikke)

Endvidere
ønsker Jette
Jepsen og

Annemarie Melchiors at udtræde af
bestyrelsen

På valg til suppleant er: Rikke Havsager

(genopstiller ikke), men stiller op til bestyrelsen

Til bestyrelsen
valgtes:
Rikke Haysager

Inger Uhlig
Kirsten
Graversen
Helle-Vibeke Brinch

Birgit Hansen, suppleant:
(valgt for 1 år)
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i løbet af 2021 at finde og ved
enstemmighed i b estyrelsen at indvælge nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter uden
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. De indvalgte er valgt indtil næste
generalforsamling, hvor de så er på valg uanset hvilken post, de evt. bestrider.
Pkt.8: Valg af revisor
Lone Nielsen og Susanne Mortensen

Pkt.9: Evt.

Anne-Mari:
Har deltaget i ”Måltidet", som nu er stoppet, men håber på, at en ny lignende aktivitet kan
komme i gang. Tak til de afgående i bestyrelsen og velkommen til de nye.
Dorthe;

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. En speciel tak for et kæmpestort
arbejdet til Annemarie, som i sin tid som formand blandt meget andet har været
medvirkende til, at den lille butik er vokset sig meget større, og at gruppen af frivillige er
steget til 70 medlemmer.

Hillerød,
den
12.2. 21
Annemarie Melchiors, formand

Vibeke Laursen,
dirigent

Tue charo

Vibeke Laursen

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Jette Olsen, formand

Dorthe Arnstrup, næstformand
Lis Egholm, kasserer Kirsten

Graversen, sekretær Inger

Uhlig, bestyrelsesmedlem
Rikke Havsager,
bestyrelsesmedlem
Helle-Vibeke Brinch,
bestyrelsesmedlem
Birgit Hansen, suppleant

