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17. februar 2022 

Referat 

 

Mødrehjælpens lokalforening i Hvidovre-Rødovre Lokalforenings 

generalforsamling 

 

16. februar 2022, kl. 19-21, Rytterskolen i Hvidovre 
 

1. Valg af dirigent 

Jakob Knudsen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Joan Jørgensen blev valgt som referent 

Lone Frøsig og Marianne Hvid Degnebolig blev valgt som stemmetællere 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Konstitueret formand Kamilla Heidemann fremlagde bestyrelsens beretning, som blev 

godkendt. Formanden fortalte om foreningens første spændende år med mange 

udfordringer. Formanden takkede de mange frivillige for den store indsats i forbindelse 

med opstarten, butiksåbningen, butikkens drift og de afviklede aktiviteter.  

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Foreningens kasserer Marianne Hansen fremlagde det reviderede regnskab til 

godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 

Kasserer Marianne Hansen fremlagde Budgettet for 2022.  

Formanden fremlagde handleplanerne for 2022. De ansvarlige for aktiviteter for både 

store og små børn, Hanne Madsen og Mary-Ann Beenfeldt, fremlagde en imponerende 

aktivitetsplan for de næste 4 mdr. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 
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På valg til bestyrelsen var: Kamilla (formand og fundraisingansvarlig) og Joan 

(næstformand), Butiksansvarlig og kasserer Marianne, Butiksansvarlig Margit Petersen, 

Aktivitetsansvarlige Hanne og Mary-Ann. Alle modtog genvalg. Lykke Nielsen og Bine 

Madsen (kommunikationsansvarlig) meddelte, at de gerne ville stille op til bestyrelsen. 

 

Alle kandidater blev valgt. 

 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Kamilla Heidemann, formand og fundraisings-ansvarlig 

Marianne Hansen, kasserer og butiksansvarlig  

Margit Petersen, butiksansvarlig 

Hanne Madsen, aktivitetsansvarlig 

Mary-Ann Beenfeldt, aktivitetsansvarlig 

Bine Madsen, (kommunikationsansvarlig)  

Lykke Nielsen, (bestyrelsesmedlem)  

Joan Jørgensen, (bestyrelsesmedlem)  

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ved enstemmighed, at indsupplere nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, uden afholdelse af en ekstraordinær general-

forsamling, hvis 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 to regnskabskyndige revisorer 

Jette Asmussen og Eva Dyrholm blev genvalgt som foreningens regnskabskyndige 

revisorer 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Kamilla Heidemann   Jakob Knudsen 

Formand    Dirigent 

Mødrehjælpens lokalforening i Hvidovre-Rødovre 

 


