
 
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

i Mødrehjælpens lokalforening på Amager 

TIRSDAG, DEN 22. FEBRUAR 2022 KL. 19.00 

I lokalforeningens butik på Amagerbrogade 22. 

 

REFERAT (DAGSORDEN iht. foreningens vedtægter) 

1. Valg af dirigent  
Hilde blev valgt som dirigent. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen er indkaldt 
rettidigt. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Nanna blev valgt som referent. 
Jakob og Ivan (fra hovedorganisationen) agerede stemmetællere. 
 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  
Formand Josefine gennemgik årsberetning, som findes i særskilt 
dokument. Der blev kvitteret med klapsaver og ros til alle frivillige i 
foreningen. 
 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 2021 
Regnskabet er lavet efter gældende retningslinjer og revideret af to 
regnskabskyndige, frivillige revisorer, som har påtegnet det.   
Dirigent, formand og kasserer underskrev regnskabet. 
 

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 
Budgettet for 2022 er lagt i november 2021 og efterfølgende 
godkendt i hovedbestyrelsen (se separat dokument; vedhæftet 
årsregnskabet.) 
Handleplanen blev gennemgået af formand for aktivitetsuvalget 
Nanna (særskilt dokument).   
Ift. Budget kan nævnes, at der er sat beløb af til renovering af 
kælder og jævnlig rengøring i butikken; dette er nye poster. 
 
 



6. Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke kommet nogen forslag, og ingen forslag kom frem på 
selve generalforsamlingen. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Det lykkedes at få valgt nok medlemmer til bestyrelsen til, at den 
opfylder minimumskravet på fem medlemmer.  
Camilla blev genvalgt. 
Stine blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem (under 
forudsætning af at hun melder sig ind lokalforeningen inden næste 
møde i bestyrelsen). 
Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsens sammensætning er dermed: 

 

Funktion Navn Valgt år 

Formand Josefine Townsend 2021 

Næstformand Camilla de Neergaard 2022 

Kasserer Rikke Solvig 2021 

Butiksansvarlig -   

Aktivitetsansvarlig Nanna Bjerregård Isaksen 2021 

Kommunikationsansvarlig Stine Schou Christensen 2022 

 
Der er lige i underkanten af arbejdende bestyrelsesmedlemmer, så 
generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen i løbet af året må 
besætte bestyrelsesposter (ved enstemmig vedtagelse i bestyrelsen). 
Evt. Optagne bestyrelsesmedlemmer sidder i givet fald i i bestyrelsen 
indtil næste generalforsamling  
 
 
 

8. Valg af revisor 
Vi vil også gerne næste år benytte os af de to regnskabskyndige fra i 
år – og de har indvilget i det og er dermed valgt til opgaven. 
 

9. Evt.  
Intet under eventuelt. 

 


