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Referat af generalforsamling i May Day afholdt den 7. 
november kl. 15-17 på Fjelsted Kro. 

 
 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Supaya blev valgt til dirigent og Charlotte til referent.  
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt. 
Dirigenten indskærpede over for bestyrelsen, at bestyrelsens beretning skal ligge på 
hjemmesiden 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Der blev yderligere valgt to stemmetællere: Sonja og Henning. 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
Formanden læste beretningen for årets gang 2020 inkl. lidt af 2021 pga. det fremskredne 
tidspunkt for generalforsamlingen. Formanden kom især ind på samarbejdet med vores 
suppleant Peter Johansen, som vi desværre måtte sige farvel til i januar 2021 pga. 
lymfekræft. En ildsjæl, der virkeligt knoklede for at gøre verden til et lidt bedre sted. Æret 
være hans minde. Desuden en tak til suppleant Erik for at være med til at stable 
heldagsseminaret med Patrick Holford på benene i november 2020.  
Beretningen kan læses her. (https://www.mayday-info.dk/wp-
content/uploads/2021/11/Bestyrelsens-beretning-2020.pdf) 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Kassereren kunne ikke være til stede, så regnskabet blev fremlagt af Mads. 
Der var enkelte spørgsmål til, hvad nogle poster indeholdt, og bestyrelsen svarede så godt 
de kunne. Mads opfordrede til at stile spørgsmål til bestyrelsen efterfølgende, som 
kassereren kunne få og besvare, hvis det var nødvendigt. Det ønskede ingen. En tak til 
Thorkil Olesen for en særlig donation til May Day. 
Regnskabet blev godkendt med 12 stemmer for og 0 imod. 
Regnskabet kan ses her (link) 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
Bestyrelsen havde ændringsforslag til vedtægternes §7 stk. 2, 3, 7, § 8. Bestyrelsen ønsker 
en mere flad struktur, hvor formanden skiftes ud med en talsperson for foreningen. Andre 
opgaver fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Mads begrundede ændringerne over 
for forsamlingen.  
 
Ændringsforslag til §7 stk. 2 blev vedtaget med alle stemmer for. 
 
§7 stk.2 blev ændret således: 
Stk.2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 talsperson, kasserer og 3 medlemmer. 
Bestyrelsesopgaverne beskrevet i forretningsordenen fordeles ligeledes på det 
konstituerende møde. Dette sker umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og 
offentliggøres senest 1 uge efter på hjemmesiden. Ved afgang i en periode mellem to 
generalforsamlinger kan den resterende bestyrelse vælge at lade en suppleant indtræde i 
bestyrelsen efter aftale med denne. Bestyrelsesmøde afholdes 4 gange årligt. Når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der afholdes bestyrelsesmøde. Dagsorden skal 
angives. 
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§7 stk. 3 blev ændret således: 
Stk.3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. I 
tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til et nyt møde, hvor hele bestyrelsen skal 
deltage. 
Begrundelse for ændring: Da der ikke er nogen formand, er der ikke en udslagsgivende 
stemme. Punktet må så behandles grundigere på et efterfølgende møde, og alle 
medlemmer af bestyrelsen skal deltage og afgøre punktet. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
§ 7 stk. 7 blev ændret således: 
Der skrives referat fra alle møder. Medlemmer kan få referater fra bestyrelsesmøder 
tilsendt ved henvendelse til bestyrelsen, dog undtaget oplysninger om behandlede 
personsager. 
Begrundelse for ændring: Tidligere skulle referater lægges på hjemmesiden efter møderne. 
Bestyrelsen oplever det som unødigt bureaukrati, og ingen har logget ind for at læse dem. 
Bestyrelsen ønsker dog ikke at hemmeligholde beslutningerne, og derfor kan 
medlemmerne få et referat tilsendt om ønsket. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
§ 8 blev ændret således: 
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kræves 2 tegningsberettigedes 
godkendelse af enhver udgående betaling fra foreningens konto. Der kan udstedes prokura 
til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen, evt. ved 
uddelegering. 
Begrundelse: Tidligere skulle formanden tegne sammen med 2 andre, men da titlen 
afskaffes, er det nu 3 medlemmer af bestyrelsen, der tegner foreningen. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at §7 stk. 5 var uklar. Den lyder: Bestyrelsen har 
adgang til at indbyde gæster til foreningens møder. Alle medlemmer kan deltage i 
bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret, medmindre et bestyrelsesmedlem 
nedlægger veto. 
Blev ændret til: 
Stk. 5 Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til foreningens møder. Alle medlemmer 
kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret, medmindre et 
bestyrelsesmedlem nedlægger veto mod deltagelse.  
Dirigenten tillod ændringen, da det kun var tale om en præcisering og ikke en egentlig 
ændring af indholdet paragraffen.  
Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår samme kontingentsatser for det kommende år: 100 kr. for 
studerende/pensionister, 200 kr. for almindelige kontingenter og 500 kr. for virksomheder. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg er Birthe Kjærgaard, Liliane Elbek, Charlotte Ryø. Alle genopstiller. Supaya Pasbo 
ønskede desuden at stille op til bestyrelsen. Der blev stemt, og stemmetællerne kom til 
følgende resultat: 
Birthe Kjærgaard, Liliane Elbek, Charlotte Ryø blev genvalgt til bestyrelsen. 
Valg af suppleanter 
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Erik ønskede ikke at genopstille. Supaya ønskede at stille op. Det samme gjorde Inge Lise, 
som ikke var til stede. Solveig fra bestyrelsen læste en kort præsentation op fra Inge Lise. 
Desuden stillede Henning op.  
Alle tre blev valgt. 
 
Bestyrelsen består således af 
Mads Wedel-Ibsen, Liliane Elbek, Birthe Kjærgaard, Solveig Rasmussen.  
Suppleanter: Supaya Pasbo, Inge Lise Golsche Kahr, Henning K. Thomsen 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af den eksterne revisor, Erik Rasmussen. 
Revisoren blev valgt med 13 stemmer for. 
 

8. Eventuelt 
Et medlem påpegede, at de tilstedeværende var godt oppe i årene, så måske skulle vi gøre 
noget for at få flere unge med. 
Dirigenten gav derpå ordet til formanden, som takkede for det store fremmøde med 
engagerede medlemmer og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrevet af dirigent/dato  Underskrevet af referent/dato 
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