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Referat 

 

Mødrehjælpens lokalforening i Ballerups generalforsamling 

22. februar 2022 
 

Generalforsamlingen blev afviklet via et elektronisk FORMS spørgeskema. 

 

1. Valg af dirigent 

Jakob Knudsen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten har konstateret at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 14 dage før deadline 

og at medlemmerne har haft en 10 dages deadline for indsendelse af forslag og 

kandidaturer. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Joan Henriksen blev valgt som referent 

Dirigenten fungerede som stemmetæller og har haft adgang til stemmeresultatet. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formand Joan Henriksens årsberetning var udsendt med indkaldelsen. Den har ikke givet 

anledning til kommentarer eller spørgsmål. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Foreningens regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen. Det var ved indkaldelsen 

endnu ikke godkendt af foreningens revisorer. Det blev derfor sat til godkendelse ”under 

forudsætning af efterfølgende revisorgodkendelse”. 

 

Regnskabet blev godkendt ”under forudsætning af efterfølgende revisor godkendelse”. 

 

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 

Budget og handleplaner for 2022 var udsendt sammen med indkaldelsen. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag før 10 dages deadlinen. 

 

7.  Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

 

Da antallet af opstillede ikke oversteg antallet af ledige poster, blev kandidaterne valgt ind 

uden kampvalg. Der blev derfor ikke stemt til valg af bestyrelse. 
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Bestyrelsen består herefter af: 

 

Joan Henriksen, Eva Talamas, Danijela Nojinovic og Sarah Børger 

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ved enstemmighed, at indsupplere nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, uden afholdelse af en ekstraordinær generalforsam-

ling, hvis bestyrelsen ikke på generalforsamlingen blev fuldtallig eller hvis bestyrelsesmed-

lemmer udtræder inden næste ordinære generalforsamling. Indsupplerede bestyrelsesmed-

lemmer sidder da frem til næste årlige generalforsamling, hvor de er på valg, uanset hvilken 

post eller opgave de evt. bestrider. 

 

8. Valg af to regnskabskyndige revisorer 

Idet det på indkaldelsestidspunktet ikke var afklaret om foreningens revisorer ønskede at 

fortsætte i 2023, fik bestyrelsen mandat til evt. at finde nye revisorer. 

 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Joan Henriksen   Jakob Knudsen 

Formand    Dirigent 

Mødrehjælpens lokalforening i Ballerup 


