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Referat 

 

Mødrehjælpens lokalforening i Nykøbing F., generalforsamling 

6. februar 2023, kl. 17.30 – 20.00 i Guldborgsund Frivilligcenter, 

Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F. 

 

1. Valg af dirigent 

Jakob Knudsen, frivilligkonsulent Mødrehjælpen, blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Kirsten Therkildsen blev valgt som referent 

Bende Carlsen og Gitte Hesselberg blev valgt som stemmetællere 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formand Jette Lund Madsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 

Formanden fortalte om foreningens år 5. Den støt stigende omsætning og foreningens 

mange aktiviteter. 42 energiske frivillige bærer lokalforeningen. 1301 mennesker har haft 

glæde af/været involveret i lokalforeningens aktiviteter i 2023 på den ene eller anden måde. 

Pga. lokalforeningens flotte omsætning har lokalforeningen kunne betale sit opstartslån ud til 

Mødrehjælpen. 

Formanden takkede de mange frivillige for den store indsats i butikken og i de afviklede 

aktiviteter.  

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 

Foreningens kasserer Dorte Kok Hultengren fremlagde det reviderede regnskab til 

godkendelse. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Orientering om det kommende års handleplan og budget 

Kasserer Dorte Kok Hultengren fremlagde budgettet for 2023. 

Formand Jette Lund Madsen fremlagde handleplanerne for 2023. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

Generalforsamlingen kunne tiltræde, at bestyrelsen kan supplere med medlemmer 

/suppleanter i årets løb, hvis der forekommer frafald i bestyrelsen. Evt. indsupplerede 

medlemmer kommer på valg ved førstkommende generalforsamling.  

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

a.  

På valg til bestyrelsen var:  
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Bende Karlsen, bestyrelsesmedlem  

Anna Gustavsen, fundraiser 

Dorte Kok Hultengren, kasserer.  

 

De modtog alle genvalg med applaus. 

 

b. 

Valg af suppleant til bestyrelsen 

Karin Grønnegaard Koch blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Jytte Harting, Gitte Hesselberg, Anette Dagmar Larsen, Bende Karlsen, Dorte Kok Hultengren, 

Anne Gustavsen og Jette Lund Madsen.  

 

Suppleanterne er Kirsten Therkildsen og Karin Grønnegaard Koch. 

 

 

Evt. supplering af bestyrelsen i valgperioden: 

Nedenstående tekst blev drøftet og vedtaget på generalforsamlingen: 

 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ved enstemmighed, at indsupplere nye 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, uden afholdelse af en ekstraordinær 

generalforsamling, 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 

Laila Hansen og Dina Pedersen blev valgt som foreningens regnskabskyndige revisorer 

 

9. Eventuelt 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede hermed 

generalforsamlingen. 

 

 

 

Jette Lund Madsen                           Jakob Knudsen 

Formand     Dirigent 

Mødrehjælpens lokalforening i Nykøbing F.                        Frivilligchef Mødrehjælpen 


