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MAY DAY Generalforsamling      

Søndag den 25. maj 2014  

Sted: Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter  

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Peter Johansen blev valgt som dirigent og Liliane Elbek som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt. Dirigenten bad 
generalforsamlingen tage stilling til, hvorvidt den kunne fortsætte, eller den skulle udsættes. Der var flertal 
for at fortsætte generalforsamlingen. 

 
2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, og den følger vedhæftet. 

Der kom følgende forslag og kommentarer: 

Forslag om at udstede et medlemsbevis. 
Forslag om at vi skulle holde nogle happenings, så vores mærkesager blev synlige. 
Forslag om at bære et ”frasigelseskort”, som May Day har udfærdiget i forbindelse med at sikre 
bevidstløses rettigheder. 
Så drøftede vi, hvorledes vi kunne få fat i de gamle medlemmer. Det skulle gøres via info pr. brev, og disse 
breve kunne gøres billigere, ved at de sendes via udlandet. Ligesom at vi også kunne tage fat i de ca. 1000 
nyhedsbrevsmodtagere, vi har.  
Samt fordele listen med medlemmer i mellem os og simpelthen ringe rundt. 
Forslag også om at lave indlæg på aktivisten.dk 
 

Beretningen blev derefter godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 

Pga. nedgang i medlemsantal og udgifter til ny hjemmeside har der været et underskud på driften i 2013 på 
kr. 24.000,- 
Underskuddet er blevet inddækket af foreningens formue, og indestående pr. 31.12.2013 er herefter kr. 
41.513,- 
Regnskabet godkendes. 
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 4. Fastsættelse af kontingent 

Det blev besluttet, at kontingent er uændret. Kr. 200,- p.a. Dog kr. 100,- for pensionister og kr. 500,- for 
firmaer. Man enedes om at halvere abonnementet, såfremt medlemskabet først starter inde i andet halvår. 
 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Mads Wedel-Ibsen og Heidi Riishøj er på valg. 
Jette Ipsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 
Til bestyrelsen: 
Mads Wedel-Ibsen modtog genvalg og blev valgt. 
Heidi Riishøj modtog ikke genvalg. 
To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Henrik Jensen for Heidi Riishøj og Liliane Elbek for Jette Ipsen. 
 (Således er Charlotte Ryø, Liliane Elbek og Birthe Kjærgaard på valg i 2015 – 3 i ulige år.) 

 Suppleanter: 
Solveig Rasmussen fortsætter, Inge Beha Petersen og Anne Lionett vælges. 
 

7.  Valg af revisor 

Finn Rasmussen fortsætter som revisor. 
 

 

8. Eventuelt 

Kun hvad der blev lagt op til at nye ideer. 
Mødet sluttede kl. 15:30 og dirigenten takkede for god ro og orden. 
 

 

Underskrevet af 

 

 

 

___________________________________________           ______________________________________ 

Liliane Elbek, referent  dato Peter Johansen, dirigent              dato 

 

 

 

  


