
 

Referat af generalforsamling  
fredag den 27. august 2021 kl. 16.30-18.00  
på  
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart  
 
 
 
 Dagsorden jf. vedtægterne:  
 

1. Valg af dirigent  
June Horup valgt som dirigent. June konstaterede, at generalforsamling var indkaldt efter 
vedtægterne. 
 

2. Formandens beretning  
Lene Anine Krogh fremlagde sin beretning. Beretningen bliver udsendt i DY nyt. 
   

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Karin Kousgaard er sygemeldt og kommer ikke tilbage til kasserer jobbet. Elisabeth Rye Clausen vil 
hjælpe med kassererposten det næste år. 
Regnskabet er godkendt af revisor. 
 
Spørgsmål til gaveposten. Den store stigning skyldes den udsendte kalender i december. 
Spørgsmål til Bestyrelsesmøde posten. Bestyrelsen holdt i jan 2020 møde i Fåborg for at inspicere 
lokaler til Augustkursus 2020, hvor Severin var under ombygning. Augustkursus 2020 blev dog 
aflyst pga. covid-19. 

 
Forsamlingen blev enige om at behandle punkt 6 – vedtægtsændringer før punkt 4, da det gav 
mening. 
Læs evt. punkt 6, før du fortsætter med punkt 4. 

 
  

4. Valg til bestyrelse og revision. På valg er: 
  

a. Formand Lene Anine Krogh, som ikke modtager genvalg.  
b. Kasserer Karin Kousgaard, ikke på valg.  
c. Medlem Louise Rosendahl, ikke på valg. 
d. Medlem Gitte Jeppesen, som ikke modtager genvalg. 
e. Medlem, Majbritt Kronborg, som modtager genvalg.  
f. Suppleant, Helle Thorup. Posten foreslås slettet, og Helle indtræder som medlem i stedet for 
Gitte Jeppesen.  
g. Suppleant, Sanne Petersen. Posten foreslås slettet. 

  



Følgende blev valgt til bestyrelse: 
 
Formand: Louise Rosendahl. 
 
Kasserer: Elisabeth Rye Clausen. Valgt som vikar for Karin for 1 år. 
 
Medlem: Majbritt Kronborg. Overtager Louise Rosendahls plads og er derfor valgt for 1 år. 
 
Medlem: Helle Toubro Nielsen. Valgt for 2 år. 
 
Medlem: Sanne Pedersen. Valgt for 2 år. 
 
Suppleant: Susanne Højgaard Jensen. Valgt for 1 år. 
 
Der var ingen der stillede op til den anden suppleant post, hvorfor denne er ledig frem til næste    
valg. 
 
Generalforsamlingen takkede Lene Anine Krogh og Gitte Jeppesen for deres store indsats som 
henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne, ud fra to budgetter, om 
kontingentet skal sættes ned eller fastholdes. 

 
Forsamlingen diskuterede lystigt om fordele og ulemper ved kontingent nedsættelse.  
 
Der var flertal blandt fremmødte og skriftlige afgivne stemmer for, at kontingent nedsættes til 
1000kr. gældende for 2022. 
 
Bestyrelsen blev opfordret til i det kommende år at arbejde med, hvad der kan gøres for at fastholde 
nyuddannede i foreningen. Der blev nævnt følgende forslag: 
 

• Gratis medlemskab under uddannelsen. 
• Reduceret kontingent i en periode efter endt uddannelse.   
• Deltagelse i augustkursus til reduceret pris under uddannelse og de første par år efter endt 

uddannelse. 
 

6. Vedtægtsændringer 
 
De fremsatte vedtægtsændringer blev fremlagt, afstemning forløb sådan: 
 
Paragraf 2: ændring vedtaget. 
 
Paragraf 3-8. Ingen indholdsmæssige ændringer – kun samling af paragraffer omkring 
medlemskab. Ændringer vedtaget.  
 
Paragraf 6: Vedtaget. 
 
Paragraf 8: Vedtaget. 
 
Paragraf 9a: Ikke Vedtaget.  
 



Der var diskussion om ændringen omkring suppleanter. Man har som suppleant taleret men ingen 
stemmeret. Ligeledes blev der lagt vægt på, at formanden skal have to stemmer, hvis der opstår 
stemmelighed i foreningen. 

Der var tilslutning til, at bestyrelsen fremover kan bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
Dette skal dog vedtages på ekstraordinær eller næste generalforsamling.  
 
Der vælges i dag derfor bestyrelsesmedlemmer efter gældende paragraf. 
 
 
Paragraf 9b: vedtaget. 
 
Afledt af diskussion omkring 9b: Bestyrelsen har til opgave at formulere paragraffen om 
æresmedlemmer til næste generalforsamling. Tidligere beslutning om, at der ikke udnævnes nye 
æresmedlemmer er ikke blevet tilføjet vedtægterne. 
 
Paragraf 10: vedtaget. 

 
 

7.  Eventuelt 
 

Dato for augustkursus bør meldes ud tidligt. Bliver 2. weekend i august 2022. 
 
Der blev uddelt tak og klapsalver samt bobler og chokolade til Bitten og Laila for deres store arbejde 
med uddannelserne. 
 
 
Generalforsamling blev sluttet i god ro og orden. Tak til June for at styre mødet. 


