
Referat fra Ordinær Generalforsamling 28.4.2022, afholdt i Fredens Hus. 

13 stemmeberettigede medlemmer til stede 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

Peter Jensen valgt som dirigent og Irene Ditzel valgt som referent.                                                             

Dirigenten erklærede generalforsamlingen indkaldt med lovligt varsel. 

Ad. 2  Forelæggelse af bestyrelsens beretning 2021 og handleplan 2022 til 

godkendelse, v. formanden 

Årsberetning og handleplan uddelt. Formanden fremlagde beretning om årets aktiviteter jf. 

handleplan fra sidste generalforsamling. Igen et år præget af corona restriktioner og medfølgende 

færre besøg og færre midler bevilget. Bestyrelsen har arbejdet/arbejder fortsat med ansøgninger 

til stort Metodeudviklingsprojekt. Afventer pt svar fra Johan Schrøders fond.                                              

Beretning enstemmigt godkendt. 

Formanden fremlagde handleplan og refererede til de fire punkter til handleplan – beskrevet i den 

skriftlige beretning. De mange administrative opgaver har været vanskelige for bestyrelsen af 

varetage som frivilligt arbejde ved siden af øvrigt arbejde, denne situation er uholdbar på sigt, 

hvorfor andre måder at løse administration og struktur står på listen over arbejdsopgaver i 2022. 

Handleplan enstemmigt godkendt. 

Ad. 3  Forelæggelse af regnskab til godkendelse, v. kasserer 

Elisabeth Toft Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab (fra Revisionsfirmaet Beierholm) , 

som blev godkendt uden kommentarer. 

Ad. 4  Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det 

kommende år, v. kasserer 

Elisabeth gennemgik budgettet, som blev enstemmigt vedtaget. Kontingent blev foreslået 

uændret til 150,- årligt for enkeltmedlemmer og 200,- for institutioner. Kontingent blev 

enstemmigt vedtaget 

Ad. 5 Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

Ad. 6  Valg til bestyrelse jf. vedtægter 

Elisabeth Toft Rasmussen (kasserer og bestyrelsesmedlem) træder beklageligvis ud af bestyrelsen 

pga for stort arbejdspres i sit daglige virke i SAVN.  



Tidligere suppleant Lis Askov stiller op og vælges ind som bestyrelsesmedlem for perioden 2022-

24 med applaus. 

Næstformand-post på valg for yderligere et år. Peter Jensen genopstiller og vælges med applaus. 

Christina Waag Villadsen stiller op som suppleant og vælges med applaus.  

Ad. 7  Valg af registreret/statsautoriseret revisor. 

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Revisionsfirmaet Beierholm foreløbig frem til, vi finder en 

afklaring på Foreningens fremtidige administration og drift, herunder om 

Metodeudviklingsprojektet bliver en realitet. 

Ad. 8  Evt. 

Der tages varm afsked med Elisabeth som bestyrelsesmedlem siden Foreningens start 2017. 

 

Formanden afslutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden,  herunder for godt 

samarbejde med Fredens Hus, hvor det forudgående åbne arrangement med 

dragepasseraktiviteter, gøgl og pølsevogn blev afholdt i haven med stor succes. 

Den nye bestyrelse mødes kort og konstituerer sig. Næste møde aftales, når svar fra Schrøder-

fonden er modtaget. 

 

 


