12.01. 22

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
onsdag den 16. februar 2022 kl. 17.30 - 20.00
Sted: Frivilligcentret, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F.

Referat fra Generalforsamling 16. februar 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent - Gitte Hesselberg

2. Valg af referent og to stemmetællere - Referent Kirsten Therkildsen
Stemmetæller Anna Gustavsen og Bende Carlsen
3. Godkendelse af dagsorden - godkendt

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Jette Lund Madsen aflagde en meget fin beretning, som blev godkendt.
5. Godkendelse af revideret årsregnskab
Dorthe Hultengren aflagde et fint regnskab, som blev godkendt.
Regnskabet er revideret af 2 regnskabspersoner.
6. Orientering om det kommende års handleplan og budget
Vi fortsætter med startpakker, dog kan der nu ønskes startpakke indeholdende tæppe,
legetøj og 1 gavekort på 300kr. til køb i butikken.
Ture til bio, LegeJunglen, Tivolitur, Tur til Reersø camping, Cirkusland, Ønsketræet.
Der er afsat 30.000 kr. til transport til ture.
Ønsker forslag til personalekomsammen.
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7. Behandling af indkomne forslag
a. Eventuelle forslag skal, ifølge vedtægter, fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. Den 06. februar
2022. Forslag fremsendes til foreningens mail nykoebingf.lf.@moedrehjaelpen.dk
Ingen forslag.
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8. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
a. Følgende personer til bestyrelsen er på valg
i.Jytte Harting
modtager genvalg
ii.Gitte Hesselberg
indtrådt i bestyrelsen for Freja Rygaard
iii.Dorte Kok Hultengren indtrådt i bestyrelsen for Charlotte Stachurka i 21,
valgt i 21
iv.Jette Lund Madsen
modtager genvalg
Alle 3 modtager genvalg, Dorte på valg i 2023

b. Valg af en suppleant - Anette Dagmar Larsen er suppleant, vi skal vælge en mere
- Kirsten Therkildsen er villig til valg som suppleant
Begge blev valgt til bestyrelsessuppleant.
For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være medlem af Mødrehjælpen.

Valg af revisor
Der er pt. intet forslag til revisor. Bestyrelsen vil i den kommende valgperiode sikre, at
regnskab revideres korrekt jævnfør vedtægterne.
Regnskabet skal revideres af enten:
Autoriseret Revisor eller
2 regnskabskyndige
10. Eventuelt - intet
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