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Referat 

 

Mødrehjælpens lokalforening i Holbæk generalforsamling 

21. februar 2022, kl. 19, Smedelundsgade 16, 3., Holbæk 

Der var fremmødt 11 personer 

 

1. Valg af dirigent 

Kirsten Hansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Dorte Lynge blev valgt som referent 

Maj-Britt Eschen og Lene Nielsen blev valgt som stemmetællere 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formand Dorte Lynge fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Formanden 

fortalte om foreningens spændende år med mange corona udfordringer. Formanden 

takkede de mange frivillige for den store indsats i forbindelse med butikkens drift og de 

afviklede aktiviteter.  

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Foreningens kasserer Boye Rasmussen, havde meldt afbud – revisor Hanne Larsen fremlagde 

det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 

Revisor Hanne Larsen fremlagde Budgettet, formanden fremlagte handleplanerne for 2022. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

På valg til bestyrelsen var: Dorte Lynge, Ingrid Mols og Anitta Fobian, der alle modtog genvalg, 

Anne-Grete Boje ønskede ikke genvalg. Der var ingen af de fremmødte, der ønskede at stille 

op til bestyrelsen. Lokalforeningen ønsker at få besat den ledige plads i bestyrelsen, af den 

nye aktivitets ansvarlige, som vi forhåbentligt snart får rekrutteret. 

 

Dorte Lynge, Ingrid Mols og Anitta Fobian blev genvalgt til bestyrelsen.  

Jette Kjærsgaard blev genvalgt som suppleant, Lene Nielsen blev nyvalgt til suppleant. 
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Bestyrelsen består herefter af: 

 

Dorte Lynge, Maj-Britt Eschen, Kirsten Hansen, Boye Rasmussen, Anitta Fobian, Ingrid Mols, 

Jette Kjærsgaard og Lene Nielsen. 

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ved enstemmighed, at indsupplere nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, uden afholdelse af en ekstraordinær general-

forsamling, da bestyrelsen ikke på generalforsamlingen blev fuldtallig eller hvis 

bestyrelsesmedlemmer udtræder inden næste ordinære generalforsamling. Indsupplerede 

bestyrelsesmedlemmer sidder da frem til næste årlige generalforsamling, hvor de er på valg, 

uanset hvilken post eller opgave de evt. bestrider. 

 

8. Valg af regnskabskyndig revisor 

Hanne Tvedegaard Larsen blev valgt som foreningens regnskabskyndig revisor 

 

9. Eventuelt 

Der var planlagt dukketeater torsdag i vinterferien i Gendamergården. Arrangementet blev 

rykket til Holbæk bibliotek, den oplysning var ikke blevet formidlet videre til dem i butikken. 

Der opstod derfor lidt forvirring omkring det. Vi skal blive bedre til at kommunikere, i dette 

tilfælde var det Holbæk Byforum der var ansvarlig for arrangementet. 

Der var en frivillig der gjorde opmærksom på ”Frivillige Net” hos Mødrehjælpen, her kan der 

findes mange gode informationer. Bestyrelsen vil på kommende frivillige møde gøre 

opmærksom på dette. 

 

Bog og idé i Smedelundsgaden har tilbudt deres hjælp til Ønsketræet i 2022. Det vil blive 

drøftet i bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                       _______________________________ 

Dorte Lynge   Kirsten Hansen 

Formand    Dirigent 

Mødrehjælpens lokalforening i Holbæk 


