
dagsorden og referat for den ordinare generalforsamling 1713 2018

Dagsorden Referat

1 Valg af dirigent Anne Line er valgt
Di rigenten konstateret at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter
vedtegterne.

Z Ledelsens beretning Kirstens beretn ing(formand)

2 store projekter som er afsluttet godt.
Projekt "Offerfonden" og
CISU-projektet vedr. opstart af Carls
projekt i Ukraine.
Foreningen har med succes afholdt mange
kurser, heriblandt den traditionelle
sommer- lejr pA Rosenlund. Sommerlejren
afholdes igen i 2Afi

'l Regnskab for det forlobne 6r
til godkendelse

Revideret regnskab udsendt 14 dage for
generalforsamlingen
Regnskabet godkendt uden kommentarer.

4 Budget til orientering Budgettet godkendt uden kommentarer.

5 Behandling af indkomne
forslag

Kirsten forslag:
Opgradering af hjemmesiden.
Skal vi investere i en prof renovering?
Tilbud 25.000
Generalforsamlingen diskuterede om nyt
design eller "oprydning" mv.
Hjemmesiden er 4 6r gammel.
Vi savner klarhed over hvad hjemmesiden
"skal". f.eks. mSlgruppen, hvor f.eks.
virksomheder er et voksende omraide.
Miiske skal vi starte et anpartsselskab?
Mange nye spandende opgaver for den
nye bestyrelse omkring afklaring af
foreningens virke.
OBS: Ny persondatalov.

b Valg til bestyrelsen Gamle bestyrelse genvalgt.

Deltagere: Karsten Schacht-Petersen, Carl Plesner, Jesper Winther, Mie Rud Jakobsen, Connie Hansen, 
Anne Bøjlund, Kirsten Kristensen, Berit Mikkelsen, Anne Line Vestergaard, Nanna Thorhauge, Birthe A. Davidsen



Medlemmer og suppleanter
uaelges efler socio kratiske
principper.

Formand Kirsten Kristensen

og sekretar Pia Ska/shai er
pA valg.

Kasserer Karsten

Schacht-Petersen, og alm.

bestyrel sesmedlem m er Ca rl
Plesner og Birthe Davidsen

er ikke pd valg. De sidder til

2019.

Der velges fo supp/eanter.

Valg af suppleanter:

Jesper Winther og Anne Bojlund
valgt.

7 Valg af revisor og

suppleanter

Niels (revisor) og
Marian ne ( Revisorsu ppleant)
valgt

I Eventuelt Jesper snakker videre om konstruktion af
hjemmesiden og har gode ideer.
Vigtigt at vi har klarhed om hensigter og
onsker.

17/3 2A18: Referat godkendt af den bestyrelsen:
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