
DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
4. MAJ 2022 KL. 20.30 på Zoom https://us06web.zoom.us/j/97202530717
Deltagere: Bestyrelse og medlemmer af foreningen

1. Velkommen
Valg af dirigent, referent og stemmetæller og evt. Indsigelser til dagsorden

2. Bestyrelsens beretning og årsregnskab
Bestyrelsen fremlægger årsregnskab og bestyrelsens årsberetning, som godkendes

3. Evt. forslag fra medlemmer
Forslag til ændringer i vedtægter. Bemærk, at forslag skal indsendes senest 8 dage inden
generalforsamlingen

4. Vision 2022
Forperson Marie Blønd fortæller lidt om den nuværende bestyrelses vision for 2022

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslå, at vi fortsætter med de nuværende former for medlemskab, hvortil
erhvervsmedlemsskab er tilføjet som noget nyt.

Individuelt: 100 kr

Familie: 250 kr
Erhvervsmedlemskab: Starter på kr. 500,- men fastsættes i samarbejde med bestyrelse og er
afhængig af størrelsen på firma/organisation.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen har allerede besluttet, at vi fremover ikke skal bruge revisionsselskabet Deloitte, da vi i

kommende år, ikke kommer til at lave indsamlinger over 50.000 kr, hvor en statsautoriseret revisor er
påkrævet. Bestyrelsen fremsætter anbefaling om at bruge Zemak Revision Aps fra Esbjerg efter
indhentelse af tilbud og anbefalinger. Der stemmes om godkendelse af bestyrelsens anbefaling.

7. Valg af bestyrelse
Ifølge vedtægterne, så vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år af gangen.
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Det er ifølge vedtægterne muligt at have op til 5 personer i bestyrelsen og 2 suppleanter og vi
opfordrer derfor alle medlemmer, som har tid og lyst til at være en del af bestyrelsen og dermed
bidrage til arbejdet, til at stille op til valget.

Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen udover dem der allerede stiller op og en suppleant rolle ledig.

Den nuværende bestyrelse giver en kort introduktion af sig selv.

● Marie Blønd, forperson
● Cille Strunz-Torp, næstforperson
● Maria Storm Delroy, kasserer
● Sarah Louise Eskildsen-Mortensen

Dem som ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes også introducere sig selv og deres motivation for at
stille op.

Følgende bestyrelsesmedlemmer fortsætter men er ikke på valg:

● Cille Strunz-Torp, næstforperson

Følgende bestyrelsesmedlemmer (gen)opstiller til valg:

● Marie Blønd, forperson - genopstiller for 2 år
● Maria Storm Delroy, kasserer - genopstiller for 2 år
● Sarah Louise Eskildsen-Mortensen opstiller som suppleant for 1 år

8. Evt.
Hvis der skulle være ting, som vi mangler at gennemgå eller som medlemmer har spørgsmål til.
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