Referat af ordinær generalforsamling i Bedstes Børnehjælp torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00
Kirkecenter Kirkebakken
Til stede var 15 medlemmer af Bedstes Børnehjælp, hvoraf 13 var stemmeberettigede.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Forelæggelse af næste års budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Britta Lorentzen, villig til genvalg
Anette Visborg Madsen, villig til genvalg
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg:
Birgit Veng, villig til genvalg
Nina Jørgensen, villig til genvalg
10. Valg af revisor
På valg:
Else Kolding, villig til genvalg
11. Administrative ændringer af vedtægterne
§ 1. Stk. 2: Ny sætning: ”Organisationen er oprettet på stiftende generalforsamling den 13. maj
2013.”
§ 6. Stk. 6: ”…… når 3 af” ændres til ”…… når mindst 3 af”
12. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Nina Jørgensen blev enstemmigt valgt og takkede for valget. Nina konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Valg af stemmetællere
Else Kolding og Inger Moll blev valgt.

Ad 3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning omfattede både 2019 og 2020. Det var umuligt at afholde generalforsamling under
coronapandemien, både på grund af restriktioner om forsamlingsforbud, og fordi vi ikke kunne leje lokaler i
perioden. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, som dermed blev godkendt. Beretningen
lægges ud på vores hjemmeside.
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Ad 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Karin omdelte og gennemgik regnskab for 2019 og 2020. Det blev godkendt og er vedlagt referatet.

Ad 5. Forelæggelse af næste års budget
Vi fastholder budgetrammen fra de to sidste år og håber, at forventningerne til et godt salg kan indfries.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen bad medlemmerne overveje, om de er villige til at hæve det årlige kontingent fra 150 til 200 kr.
Bestyrelsen vil sende forslaget ud inden næste generalforsamling.

Ad 7. Indkomne forslag.
Ingen.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Britta Lorentzen og Anette Visborg Madsen blev genvalgt.

Ad 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Birgit Veng og Nina Jørgensen blev genvalgt.

Ad 10. Valg af revisor
Else Kolding blev genvalgt.

Ad 11. Administrative ændringer til vedtægterne
Der blev stemt ja til vedtægtsændringerne af alle tilstedeværende medlemmer med stemmeret.
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer kan ske, når mindst 2/3 af medlemmerne er til
stede ved generalforsamlingen. Det var ikke tilfældet, men da vedtægtsændringerne kun er af administrativ
karakter, accepterede medlemmerne de foreslåede ændringer. De nye vedtægter lægges ud på vores
hjemmeside.

Ad 12. Eventuelt
Anette har fået en henvendelse om deltagelse i adventsmarked i Kulturhuset. Bestyrelsen drøfter sagen på
næste bestyrelsesmøde.
Herefter gik vi over til medlemsmødet med kaffe, te og kage samt udlevering af garn og mønstre.
Referent Britta / 9. september 2021

Dirigentens navn og underskrift
Nina Jørgensen

……………………………………………………

Bestyrelsesmedlemmernes navn og underskrift
Anette Visborg Madsen

……………………………………………………

Grethe Dam

……………………………………………………

Karin Lis Sørensen

……………………………………………………
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Lene Storm

……………………………………………………

Britta Lorentzen

……………………………………………………
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