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15.2.22 
Referat fra Mødrehjælpen Haderslev lokalforenings generalforsamling 
Torsdag d. 10. februar 2022. kl.19 
Sted: Frivillig Centre Haderslev 
 
 
Referat ifølge dagsord en 
1. valg af dirigent 

Ellen Steffen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling for lovlig indvarslet, udsendt 24.1.22  
 

2. Valg af referent og ti stemmetællere 
Referent: Cathrine Olesen 
Stemmetællere: Britta Nielsen, Anne Lise Sandholdt 
 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesberetning 
Formanden Annemarie Hansen fremlagde bestyrelsens beretning. Annemarie kom ind på at Coronaens 
restriktioner har betydet meget for bestyrelsens arbejde. Således blev der afholdt en skriftlig 
generalforsamling d. 21.1.21. De bestyrelsesmedlemmer der var på valg godtog at fortsætte til den ekstra 
ordinære generalforsamling som blev afholdt d. 13.10. hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Cathrine 
Olesen, Margit Decker, Britta Nielsen og Janne Sørensen og Karen Jakobsen blev valgt som 
suppleanter. 
Dirigenten konstaterede at beretningen var fyldestgørende og den blev vedtaget ved håndsoprækning af 
14 medlemmer. 
Beretningen vedlægges som bilag 1 

 
4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Else gennemgik lokalforeningens regnskab for 2021, og regnskabet blev godkendt og vedtaget 
håndsoprækning. 
Regnskabet vedlægges som bilag 2 

 
5. Forslag til kommende aktiviteter  

Der er indsendt handleplan til Mødrehjælpen om kommende aktiviteter og budget for disse. Der er 
planlagt en aktivitet for familier om måneden, under Coronaen har det været svært dels at undgå 
aflysninger dels at få brugt de penge der har været afsat til det. De frivillige der mødes i Garn til barn 
mødes hver 6. uge. Familievenner mødes en gang om måneden. 

 
6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var på valg: 

• Else Christensen modtager genvalg 

• Annemarie Hansen modtager genvalg 

• Ellen Steffen genopstiller ikke 

• Meena Vogensen genopstiller ikke 

• Janne Sørensen genopstiller 
 

Annemarie gør opmærksom på at vi skal lade en plads stå åben i bestyrelsen, vi kommer til at mangle en 
kasserer idet Else Christensen ønsker at fratræde denne post. Efter aftale med vores konsulent Lone 
Sørensen kan dette være en mulighed. 

 
Følgende kandidater stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen ved håndsoprækning 
 

• Annemarie Hansen 

• Else Christensen 

• Janne Sørensen 
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Valg af suppleanter 

• Ulla Bork Hansen 

• Karen Jakobsen (blev valgt i efteråret 2021) 
 
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af : 

• Annemarie Hansen 

• Else Christensen 

• Margit Decker 

• Britta Nielsen 

• Janne Sørensen 

• Cathrine Olesen 

• Ledig til kasserer 
 

Suppleanter 

• Karen Jakobsen 

• Ulla Bork Hansen 
 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
8. Valg af revisor 

Genvalg af Else Petersen og Else Jensen 
 

 
 
 
 
 


