
                                                                                                               
 

Referat for Generalforsamling i Fredericia lokalforening 2023 

 

Dato: den 21. februar 2023 

Tidspunkt: kl 19.00 

Sted: Sundhedshuset – mødegang C12 

Forplejning: kaffe/te og chokolade 

1. Valg af dirigent: Lone Kleemann blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Lone 

startede mødet med at konstatere, indkaldelsen til generalforsamlingen er indkaldt rettidigt 

med min. 14 dages varsel.  

2. Valg af referent og to stemmetællere: Hanne Nielsen blev valgt som referent. De to stemme 

tæller blev Susanne Hansen og Lisbeth Pedersen 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden: Merete K. Nielsen 

aflagde beretning af årets arbejde og beretningen blev godkendt med klapsalver. Vedlagt. 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab ved kassereren/bestyrelsesmedlem: Kasserer Jonna 

Qvortrup var ikke til stede, så derfor gennemgik Formand Merete K. Nielsen regnskabet. 

Regnskabet er godkendt af de to revisorer og af Mødrehjælpen. Regnskabet blev godkendt 

af generalforsamlingen.  

5. Orientering af det kommende års handleplan og budget ved formand og 

kasserer/bestyrelsesmedlem: Formand Merete K. Nielsen gennemgik det kommende års 

handleplan og budget.  

6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. 2. 23. 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

Valg af bestyrelsen: 

Der søges to nye medlemmer og en kasserer 

På valg i 2023: 

Hanne Roland Nielsen, modtager genvalg 

Lilli Rebekka Thomsen, modtager genvalg 

Hanne Lumbye, modtager genvalg 

Valg af suppleant: 

Ellen Kajgaard Smolarz (Sus), modtager genvalg 

Jonna Qvortrup stopper som kasserer 

Ann Strini stopper i bestyrelsen 

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:  



Betina Mortensen 

Karin Engdal Mosegard 

Leon Kingston overtager rollen som kasserer og er dermed på valg næste år. 

Suppleanter: Ellen Kajgaard Smolarz modtog genvalg og Gitte Jensen blev også valgt som suppleant.  

8. Valg af revisor- Merete K. Nielsen kontakter de to revisorer: Bent Erik Nielsen og Jørgen 

Weimar og hører om de vil være revisorer igen til næste år. 

9. Eventuelt.  ingen emner.   

Tak for en god generalforsamling. 

 

 

 

 

 


