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Referat fra ordinær generalforsamling i Mødrehjælpen Holstebro lokalforening 

Antal deltagere: 8 medlemmer +2 fuldmagter, 3 gæster 

Referat ifølge dagsorden

1. Valg af dirigent

Bodil Kvist blev valgt til dirigent og startede med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Valg af referent og to stemmetællere

Referent: Britta Serup

Stemmetællere: Bente og Lene

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Beretningen er vedlagt referatet som bilag.

Godkendt.

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

Vedlagt som bilag. 

Godkendt

5. Orientering og det kommende års handleplan/aktiviteter og budget.

Babycafe: Der er mange om buddet, så der er tiltag om at samarbejde. PT 

Trivselshuset  og biblioteket. 

Budget ok. Fin orientering.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

Følgende medlemmer var på valg 

 Britta Serup (bestyrelsesmedlem) – genopstiller ikke

 Anna Marie (bestyrelsesmedlem) – genopstiller

 Lene(bestyrelsesmedlem) – genopstiller

 Elsebeth (udtrådt bestyrelsesmedlem)  har været erstattet med en suppleant
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Der skulle altså vælges:  4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende kandidater stillede op til og blev valgt ind i bestyrelsen uden kampvalg:

 Inge

 Aase

 Anna Marie

 Lene S

Valg af suppleanter

Følgende kandidater stillede op og blev valgt som suppleanter med/uden kampvalg

 Bente 

Bestyrelsen må gerne finde en suppleant mere.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: 

 Jytte

 Birthe 

 Lisbeth N 

 Anna Marie

 Lene S

 Aase 

 Inge

Suppleanter: 

 Bente

 ?

Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen. Møde 1.-3. 

8. Valg af revisor. 

Carsten Esager Sørensen genvalgt.

9. Eventuelt

Hvad blev der af aktiviteter med fædre? Er der evt, behov for en form for 
fædregrupper.

I butikken er der kommet rigtig meget. Kan vi evt. give noget videre til andre 
lokalforeningers butikker? 

Godkendt af:

dato: dato: 

_________________________ _________________________

Dirigent,Bodil Kvist Formand, Anna Marie
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