
Referat af generalforsamling 28.5.2021

1. Valg af dirigent og referent
Janne bød velkommen og foreslog Elisabeth som dirigent og Irene som referent. Begge
modtog valget.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt i forhold til
vedtægterne.Endvidere konstaterede dirigenten at forslag til dagsorden, regnskab og
indkomne forslag er sendt ud med det varsel vedtægterne foreskriver.
Udover bestyrelsens forslag til handleplan er der ikke indkommet forslag.
Der var 11 medlemmer til stede.
Generalforsamlingen godkender ovenstående.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens mundtlige beretning
Janne fremlagde  beretning: grundet corona har der været færre besøg i 2020. Der har
været afholdt offentlige arrangementer i henholdsvis Rønne og Roskilde.Vi har fået bevilling
fra socialstyrelsen til afholdelse af 7 besøg, fordelt på 4 krisecentre.Der har været afholdt
kursusdag for dragepasserne.
Janne  fremlagde handleplan: alle vores besøgssteder kan få et besøg i 2021 på basis af
nuværende økonomiske situation og vi søger om midler, så de kan få endnu et besøg i
2021. Vi planlægger dragepasserkursus, et til to offentlige arrangementer og vi indbyder
medlemmerne til et arrangement i løbet af året.
Vedrørende.udviklingsprojekt: arbejdsgruppen, bestående af Peter,
Ida,Janne,Irene,Karina,Astrid arbejder videre med beskrivelse og budget til godkendelse i
bestyrelsen.
Generalforsamlingen godkender beretning og handleplan.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020
Elisabeth fremlagde regnskabet, som ikke er revisorgodkendt, da der har været forsinkelse
grundet langstrakt overdragelse og at kasseren har været ramt af corona.Det bliver revideret
indenfor nærmeste fremtid og derefter sendt ud til medlemmerne, hvor alle får mulighed for
at gøre indsigelser.Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling,såfremt nogle
medlemmer ytrer ønske herom.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2021
Elisabeth fremlagde budget og forslag til uændret kontingentfastsættelse, som er 150 kr for
enkeltmedlemmer og 200 kr for institutioner.
Generalforsamlingen godkender fremlagte.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Valg
Formand for 2 år i ulige år- Janne genopstiller
Næstformand for 1 år .Peter opstiller
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:Irene Ditzel genopstiller, Bodil Svansøe og Ida Marie Tjalve
opstiller.



Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Brian, Henning, Bente og Dorte for deres
inspirerende samarbejde i bestyrelsen..
De opstillede kandidater blev enstemmigt valgt og bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at
supplere med et 4. medlem i perioden frem til næste generalforsamling .
Valg af 2 suppleanter: Lis Askov  stillede op og blev valg.t og bestyrelsen fik bemyndigelse til
at supplere med en ekstra suppleant i perioden frem til næste generalforsamling

7. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Beierholm.
Intern kritisk revisor Lole Møller er stoppet, da vi er overgået til ekstern revision.
Generalforsamlingen godkender forslaget.

8. evt.
Der var ikke noget til eventuelt, så Janne sluttede med at takke for deltagelse i  denne
særlige zoom generalforsamling.
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