Referat fra ordinær generalforsamling i Mødrehjælpens lokalforening
Odense
18. marts 2021
Den ordinære generalforsamling skulle jf. foreningens vedtægter have været afholdt
inden 22. februar 2021. Grundet de aktuelle Covid-19 restriktioner valgte bestyrelsen
at udskyde afholdelse af årets ordinære generalforsamling til marts i håbet om, at
generalforsamlingen kunne afholdes fysisk. Desværre gav de nye covid-19
retningslinjer ikke mulighed for dette.
Årets ordinære generalforsamling gennemførtes derfor skriftligt med elektronisk
afstemning. Det har der ikke være indsigelses imod fra foreningens medlemmer. 8
medlemmer har afgivet deres stemme ved generalforsamlingen.
Afstemningsresultatet er vedlagt som bilag til referatet.

Endelige dagsorden
1.

Valg af dirigent
Lone Sørensen blev valgt som dirigent, og hun har bekræftet, at der ikke har været indsigelser mod
afholdelse af generalforsamling senere end vedtægterne foreskriver. Hun bekræftede endvidere at
generalforsamlingen har været lovligt varslet og øvrige deadlines har været overholdt.

2.

Valg af referent og to stemmetællere
Der vælges i år ikke stemmetællere, da afstemningen forløber elektronisk via anonym
afstemningsformular i Microsoft Forms. Dirigenten har adgang til resultatet og har bekræftet
resultatet. Mette Højdam Frandsen blev valgt til referent.

3.

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremsendt den 3. marts 2021 ifm. indkaldelse til generalforsamling den 18. marts 2021.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

4.

Godkendelse af revideret årsregnskab for regnskabsåret 2020
Fremsendt den 3. marts 2021 ifm. indkaldelse til generalforsamling den 18. marts 2021.
Årsregnskabet for 2020 blev godkendt.

5.

Godkendelse af handleplan og budget for året 2021
Fremsendt den 3. marts 2021 ifm. indkaldelse til generalforsamling den 18. marts 2021.
Handleplan og budget for året 2021 blev godkendt.

6.

Behandling af indkomne forslag
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Ingen indkomne forslag, så punktet udgår.
7.

Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Følgende kandidater stiller op til bestyrelsen
•

Mette Højdam Frandsen, genopstiller til posterne som Næstformand og
aktivitetsansvarlig

•

Jan Lee Bang Brodersen, genopstiller til posten som kasserer

•

Pia Juhl Larsen, nyopstiller til posten som fundraisingansvarlig

•

Sara Bau, nyopstiller til posten som kommunikationsansvarlig

Da antallet af opstillere svarer til antallet af ledige poster, vælges kandidaterne ind
uden kampvalg. Der skal derfor ikke stemmes til valg af bestyrelse.

7.A
Efter valg til bestyrelsen, er der forsat 1 ledig post i bestyrelsen og 2 suppleant
poster til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker, at disse poster bliver fyldt ud, således at der
er flere om at løfte opgaverne i bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller derfor at:
"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i løbet af 2021 at finde og ved
enstemmighed i bestyrelsen 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.
Indstillingen blev vedtaget.

8.

Valg af revisorer
Bestyrelsen indstiller at:
"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i løbet af 2021 at finde og ved enstemmighed i
bestyrelsen at indvælge 2 nye revisorer/regnskabskyndige uden afholdelse af en ekstraordinær
generalforsamling. De indvalgte er valgt indtil næste generalforsamling, hvor de så er på valg.

Indstillingen blev vedtaget.
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9. Eventuelt
Udgår da mødet afholdes skriftligt.

Dirigent

Formand

Lone Sørensen

Christina Vandling
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