
Referat fra ordinær generalforsamling 

i Oplysningsforbundet May Day 

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 på Rødovregaard 

 

Dagsorden: 

1. Dirigent og referent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer (fremsendt på mail til medlemmerne) 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter (På valg er Charlotte Ryø, Birthe 

Kjærgaard og Liliane Elbek og alle modtager genvalg) 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: 

Inge Beha Petersen blev forslået og valgt som dirigent. 

Liliane Elbek blev foreslået og valgt som referent. 

 

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen lovligt indkaldt efter vedtægterne og gav ordet 

til formanden. 

 

2. FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING: 

Formanden Mads Wedel-Ibsens årsberetning omfattede foreningens aktiviteter i årets løb, 

og dette blev udsendt online via foreningens nye medlemsside og kunne ligeledes ses og 

høres via May Days YouTube side. 

Beretningen vil derfor være tilgængelig via det medlemslog-in, som alle medlemmer har 

fået tilsendt.  

Link til bestyrelsens beretning: http://medlem.mayday-info.org 

Teknikken forvoldte dog lidt startproblemer med lyden, hvorfor beretningen også følger 

vedhæftet, og vi håber, at det er løst til næste år. 

 

3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB: 

Kasserer Liliane Elbek fremlagde regnskabet. 

En vigtig post var medlemskontingent, som var mere end halveret i forhold til året før. 

Årsagen kan ligge i det, at foreningen har ændret betalingsprocedure, og nogle medlemmer 

er gået tabt der. Da vi er en frivillig forening, udsender vi ikke rykkere, men vi bemærkede i 

forbindelse med indkaldelse til GF og meddelelse om det nye medlemssite, at dette gjorde, 

http://medlem.mayday-info.org/


at mange medlemmer fornyede deres abonnement. Så en lille reminder fremover, vil nok 

være en god ting.  

Til gengæld fik foreningen et tilskud fra TTIP fonden på kr. 50.000,- og det lunede jo 

gevaldigt på indtægtssiden. Derudover fik foreningen kr. 27.000 i støtte fra Kulturstyrelsen, 

som skal ansøges hvert år, og ydes til foreningens drift. 

Posten, der omhandler design, var meget større i 2016, til gengæld har foreningen kunnet 

nedsætte udgifter til kontorhold, porto og telefon. 

Udgiften til generalforsamling, møder og kasserer er ikke væsentlig større i forhold til 2015, 

men forskellen skyldes en slunken kasse ved udgangen af 2015 og en del regninger skudt til 

starten af 2016. 

Årets resultat blev noget bedre i forhold til 2015 – og foreningen kunne gå ud af 2016 med 

en saldo på kr. 25.277.  

 

Charlotte Ryø påtalte, at der måtte mangle nogle gaveindbetalinger – men det er 

efterfølgende undersøgt, at foreningen ikke modtog nogle gaver i 2016. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: 

Alle de stillede forslag fra bestyrelsen til ændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget 

og afventer nu den ekstraordinære generalforsamling. 

 

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT: 

Kontingent fortsætter som hidtil. 

Kr. 200,- p.a.,  kr. 100,- for pensionister og studerende og kr. 500,- for firmamedlemskab. 

 

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER: 

Charlotte Ryø, Birthe Kjærgaard og Liliane Elbek blev genvalgt via skriftlig afstemning. 

Bestyrelse består herudover af: Mads Wedel-Ibsen og Chusri Larsen. 

 

Suppleanter:  

Inge Beha Petersen, Solveig Rasmussen og Jesper Suszkiewicz ønskede ligeledes at 

genopstille og blev valgt.  

 

7. VALG AF REVISOR: 

Finn Rasmussen fortsætter som revisor.  

 

8. EVENTUELT: 

Ingen havde noget på hjerte. 

 

Dirigenten takkede for god orden og erklærede Generalforsamlingen afsluttet kl. 20:15.  

 

 

 


