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23. februar 2023 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Christina Vandling blev valgt som dirigent, og hun har bekræftet, at 

generalforsamlingen har været lovligt varslet og øvrige deadlines har været 

overholdt. 

 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

Birthe Mortensen og Christina Vandling blev valgt til stemmetællere. Christina 

Vandling blev valgt til referent. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Beretningen vedlægges som bilag til 

nærværende referat. 

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab for regnskabsåret 2022 

Årsregnskabet blev gennemgået.  Årsregnskabet for 2022 blev godkendt. 

 

5. Godkendelse af handleplan og budget for året 2023 

Handleplan og budget for året 2023 blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag, så punktet udgår. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen 

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Følgende kandidater stiller op til bestyrelsen 

• Mette Højdam Frandsen genopstiller til posten som næstformand og 

aktivitetesansvarlig. 

• Jan Brodersen genopstiller til posten som kasser. 

• Sara Bau genopstiller til posten som kommunikationsansvarlig 
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         Da antallet af opstillere svarer til antallet af ledige poster, vælges kandidaterne ind 

         uden kampvalg. Der skal derfor ikke stemmes til valg af bestyrelse. 

 

 

Punkt 7.A  

       7. A Efter valg til bestyrelsen, er der forsat 1 ledig post i bestyrelsen og 2 suppleant  

       poster til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker, at disse poster bliver fyldt ud, således at 

       der er flere om at løfte opgaverne i bestyrelsen. 

 

       Bestyrelsen indstiller derfor at:  

 

       "Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i løbet af 2023 at finde og ved   

       enstemmighed i bestyrelsen at indvælge nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter  

       uden afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. De indvalgte er valgt indtil  

       næste generalforsamling, hvor de så er på valg uanset hvilken post de evt. bestrider. 

       

       Indstillingen blev vedtaget. 

 

8. Valg af revisorer 

Bestyrelsen indstiller at:  

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i løbet af 2023 at finde og ved 

enstemmighed i bestyrelsen at indvælge 2 nye revisorer/regnskabskyndige uden 

afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. De indvalgte er valgt indtil næste 

generalforsamling, hvor de så er på valg. 

 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Der forelå ikke noget under eventuelt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og ophævede generalforsamlingen. 

 

Dirigent / Formand  Næstformand 

   

Christina Vandling  Mette Højdam Frandsen 

 


