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Tilstede: Bestyrelsens samtlige 7 medlemmer. Derudover ingen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Valg af to stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
6. Fremlæggelse af budget 
7. Fastlæggelse af kontingent 
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb for kassereren 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
10. Valg af en revisor 
11. Indkomne forslag 
12. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent  
Janne 
 

2. Valg af referent 
Solveig 
 

3. Valg af to stemmetællere 
Louise og Magdalena 
 

4. Bestyrelsens beretning 
Formandens aflægger sin beretning (se vedhæftet), som godkendes 
 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kassereren fremlægger regnskabet, som er godkendt af bestyrelsen samt de to revisorer 
Det bemærkes, at der er underskud, hvilket til dels skyldes indgået aftale med bogføringsfirma. 
Bestyrelsen vurderer, at pengene er givet godt ud, og at udgifterne fremover vil blive reduceret nu, hvor 
vi har fået oprettet betalingsservice. 
 

6. Fremlæggelse af budget 
I budgettet er der kalkuleret med et årsunderskud som følge af fortsatte udgifter til bogføringsfirma 
samt det, at der ikke umiddelbart forventes nye sponsoraftaler. 
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7. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen vedtager et uændret kontingent på kr. 150.  

Ved indmeldelse betales kr. 150 i indmeldelsesgebyr, som dækker medlemskabet det første år. 

 
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb for kassereren 

Rådighedsbeløb for kassereren fastsættes fortsat til kr. 5.000. 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er bestyrelsesmedlemmer: 
Janne Kragh Henriksen (modtager genvalg) 
Louise Kragh Henriksen (modtager genvalg) 
Anders Christensen (modtager genvalg) 
Tilde Vinge Friis (modtager genvalg) 
 
Alle fire kandidater genvælges, således at bestyrelsen nu består af (alfabetisk efter fornavn): 
Anders Christensen 
Bente Villumsen 
Janne Kragh Henriksen 
Louise Kragh Henriksen 
Magdalena Misiak 
Solveig Esmann 
Tilde Vinge Friis 
 
Vi mangler suppleanter til bestyrelsen 
 

10. Valg af en revisor 
På valg er Linda Nielsen (modtager ikke genvalg) 
Katja Martinsen har givet tilsagn og bliver valgt som revisor 
 
Foreningens revisorer er således: 
Mette Goldbech 
Katja Martinsen 
 
Vi mangler en revisorsuppleant 
 

11. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 
 

12. Eventuelt 

Intet 

 

De bedste hilsner 

Solveig Esmann, 30. april 2019 


