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Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling lørdag den 11. maj 2019 kl. 14 på:  

 

Fjelsted Skovkro 
Store Landevej 92 

DK-5592 Ejby 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende: 
 
1) Valg af dirigent og referent.   
2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.   
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.   
4) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring: Nuværende § 8 Tegning 
 
Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Der kan udstedes prokura til 
sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen, evt. ved uddelegering. 

 

ændres til: 
 
§ 8. TEGNING 
Foreningen tegnes af formanden samt yderligere to medlemmer af bestyrelsen, der alle hver især har 
tegningsret. Der kan udstedes prokura til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af 
bestyrelsen, evt. ved uddelegering. 
 
5) Behandling af indkomne forslag.   
6) Fastsættelse af kontingent.   
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. På valg er: Charlotte Ryø, Liliane Elbek og Birthe 
Kjærgaard (alle modtager genvalg). Der kan vælges uendeligt suppleanter. 
8) Valg af revisor 
9) Eventuelt 
 
 

 
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: 

Inge Beha Petersen blev foreslået og valgt som dirigent. 
Liliane Elbek blev foreslået og valgt som referent. 
 
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for åben og havde forinden konstateret, at den var lovlig 
indkaldt. 
 
Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget: Henrik Hansen, Berith Zenia Fagergaard, Pia 
Andersen og Gunver Eriksen.  
 

        Dirigenten gav ordet til formanden. 

2. FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING: 

Formanden Mads Wedel-Ibsens årsberetning omfattede foreningens aktiviteter i årets løb.  
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Beretningen følger vedhæftet se bilag 1.  

 
 

3. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGNSKAB: 
Kasseren Liliane Elbek gennemgik regnskabet. 
 
INDTÆGTER:   

Der var en lille øgning i kontingentindtægter på godt 3000,- 

Tilskud fra Kulturstyrelsen var kr. 9.251 mindre, men tilskuddet varierer fra år til år, da det tildeles i 

forhold til årets udgifter til administration. 

Sponsorindtægt på kr. 20.000 er indtægt fra Cancer konferencen.  

Den store foredragsindtægt på kr. 268.248 stammer også fra Cancer konferencen.  

 

UDGIFTER: 

Udgiftposten var også væsentlig større end normalt som følge af større udgifter til Cancer konferencen 

til annoncer, design, kampagner og især den store udgift til lokaleleje. 

Til gengæld har vi skåret ned på Messedeltagelse, da det er dyrt og ikke er særligt indbringende.  

Udgiften til kasseren på kr. 10.000 skyldes, at det er 2 års udgift, der blev udbetalt i 2018. 

Generalforsamlingsudgifterne er stort set uforandret. 

Revisorudgiften er uforandet kr. 6250,- om året. Mads Wedel-Ibsen tilføjede, at der i revisors honorar 

også indgår gennemgang til den årlige ansøgning til Kulturstyrelsen. 

Årets resultat kr. 36605,- bliver overført til næste år.  Og foreningen kunne gå ud af 2018 med en 

egenkapital på kr. 85647,-  

 

Kommentarer til regnskabet: 

Charlotte Ryø bemærkede, at der på side 7 under diverse omkostninger fejlagtigt står ”UDGIFTER”, der 

skal selvfølgelig stå ”RESULTAT” 

Der var ikke yderlige kommentarer og regnskabet blev godkendt.  

 

4. FORESLAG FRA BESTYRELSEN TIL VEDTÆGTSÆNDRING:  

Nuværende § 8 TEGNING.  

Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Der kan udstedes prokura 

til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen, evt. ved uddelegering.  

 

ændres til:  

  

§ 8. TEGNING  

Foreningen tegnes af formanden samt yderligere to medlemmer af bestyrelsen, der alle hver især har 

tegningsret. Der kan udstedes prokura til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages 

af bestyrelsen, evt. ved uddelegering.  

 

Afsteming: Forslaget blev vedtaget. 
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5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG: 

Se bilag 2. 

 

Der var en del debat frem og tilbage, om hvordan forslaget skulle fortolkes, men dirigenten gjorde 

opmærksom på, at man skulle holde sig til det konkrete forslag.  

Afstemning: Forslaget blev vedtaget.  

 

6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT: 

Foreningen er blevet opfordret til at have flere slags kontingenter f.eks et foreningsmedlemskab eller 

hustandsmedlemskab. Men der anbefales til, at vi bibeholder de nuværende kontingenter.  

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

firmamedlemskab.  

 

Afsteming: Forslaget blev vedtaget.  

 

7. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER: 

Bestyrelsesmedlemmer på valg i år:  

Charlotte Ryø, Birthe Kjærgaard og Liliane Elbek.  

Alle modtager genvalg og blev valgt. 

Der kan vælges uendeligt antal suppleanter og 3 bliver valgt:  

Erik Ove Andersen ønsker at genopstille og  Steen Kleist og Dennis Brandhøj ønsker at stille op.  

Der stemmes og alle 3 bliver valgt.  

 

8. VALG AF REVISOR: 

Finn Rasmussen blev genvalgt som revisor. 

 

9. EVENTUELT: 

Præsentatation af suppleanterne.  

Erik fortalte blandt andet, at han deltager i de store alkoholkonferencer, som blandt andet bliver en del 

af May Days kommende projektemne, der vil omhandle afhængighed.  

 

Der tales om foreningens netop overståede 5G konference, og at advokatens responsum nu vil blive 

oversat til engelsk i samarbejde med de andre foreninger.   

 

Der gøres opmærksom på Barry Trowers video, som er blevet oversat til dansk af Charlotte Ryø og 

Birthe Kjærgaard.  

 

May Days redaktrice: Charlotte Ryø opfordrerede til at sende links til nyhedsbrevene. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen afsluttet kl. 16.00 
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