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Titel Indkaldt Initialer Telefon 
 Samtlige medlemmer af Foreningen Syg i 

Haderslev, heraf 13 deltagere. 

  

 

 
Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
    
Titel Gæster Initialer Telefon 
 

 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 

 

Valg af dirigent, referent og 2-3 stemmetællere: 

 

Dirigent: Kenneth Haas 

Referent: Anne Pedersen 

Stemmetællere: Gitte Anker Olesen, Holger Kropp 

   

02 Formandens beretning: 

 

Henriette Nissen fremlagde formandens beretning. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Beretningen lægges ud på hjemmesiden og på FB i dens fulde 

længde. 

 

 

 

  

 

03 Fremlæggelse af regnskab: 

 

Leonhard fremlagde foreningens regnskab. 

Regnskabet udviste et overskud for 2019 på kr. 574,39 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

   

 

04 Indkomne forslag: 

 

Der var indkommet 2 forslag. Forslag fra Kenneth Haas: 

Æresmedlem: Æresmedlemmer udnævnes normalt af 

generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Dog kan en enig 

bestyrelse i særlige tilfælde uden forelæggelse for 

generalforsamlingen udnævne et mangeårigt medlem til 

æresmedlem, når den pågældende ved sit virke og gøremål har 

udført et særligt påskønnesesværdigt arbejde for foreningen. 

Æresmedlemmer er kontingenfrie. Én af bestyrelsen foretaget 

   



                                               

udnævnelse af æresmedlem meddeles ved førstkommende 

generalforsamling. Æresmedlemmer kan i særlige tilfæde have 

stemmeret i bestyrelsen under forudsætning af formand og 

næstformand er enig om brugen af æresmedlemmet. 

Forslaget blev efter drøftelse forkastet 

Forslag fra Leonard Markussen: Paragraf 3 lyder: Foreningen Syg i 

Haderslevs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består 

af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen 

vælger en bestyrelse på 5 antal personer, minimum 2 suppleanter for 

bestyrelsen, 2 bilagskontrollanter, 2 suppleanter for 

bilagskontrollanter. Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, 

således at 3 personer er på valg i ulige år, og 2 er på valg i lige år. 

Bilagskontrollanter og suppleanter for disse samt 

bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Dette foreslås ændret til: 

Paragraf 3: Foreningen Syg i Haderslevs overordnede ledelse er 

generalforsamlingen,  som består af medlemmer med gyldigt 

medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 antal 

personer, minimum 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 bilagskontrollant, 

1 suppleant for bilagskontrollant. Valg til bestyrelsen sker for en 

periode på 2 år, således at 3 personer er på valg i ulige år, og 2 er på 

valg i lige år, på en sådan måde at de 3 personer, der vælges i ulige 

år ikke kan være de samme der er på vag i de lige år, det samme 

omvendt.  

Forkastet, men ændret til efter drøftelse: Paragraf 3: Foreningen 

Syg i Haderslevs overordnede ledelse er generalforsamlingen,  som 

består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 antal personer, 

minimum 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 bilagskontrollant, 1 

suppleant for bilagskontrollant. Valg til bestyrelsen sker for en 

periode på 2 år, således at 3 personer er på valg i ulige år, og 2 er på 

valg i lige år 

Forslag: Bilagskontrollant, suppleant for denne og andre suppleanter 

er på valg hvert år.  -Godkendt 

Ny tilføjelser til paragraf 3: For alle personvalg gælder at an ikke kan 

vælges uden at være til stede personligt. Forkastet 

Hvis omstående tilføjelse ikke skulle blive vedtaget, stilles der et 

andet forslag alternativt: For alle personvalg gælder også at man 

godt kan vælges in absentia, det vil sige, at man godt kan vælges 

uden at være tilstede personligt, dog kun såfremt der foreligger en 

skriftlig accept for dette i form af brev eller mail. Ved manglende valg 

til diverse poster er det bestyrelsen, der søger hjælp til de manglende 

poster. Godkendt 

I paragraf 4, står der en enkelt linie: Ordinær generaforsamling 

afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dette foreslås 

ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 

udgangen af 1. kvartal/Marts måned. Resten af ordlyden i paragraf 4 

ønskes ikke ændret. Godkendt 

 

04 A Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år): 

 

Generalforsamlingen vedtog et årligt kontingent på kr. 100,00 pr. 

medlem. 

   



                                               

 

 

05 Valg til bestyrelsen: 

 

For en 2 års periode 2020 – 2022: 

Anne Pedersen  - genopstiller 

Kurt Mathiesen – genopstiller ikke 

Jytte Fredensborg – kandidat 

Louise Hørup Dinesen – kandidat 

Holger Kropp - kandidat 

For en 1 års periode 2020 – 2021: 

Henriette Nissen ønsker at træde ud af bestyrelsen før tid 

 

Valgte 2 år: Anne Pedersen, Jytte Fredensborg 

Valgte 1 år: Holger Kropp 

 

 

 

  

05 A Valg af bestyrelsessuppleanter:  

 

1. suppleant: Henriette Nissen 

2. suppleant: Louise Hørup Dinesen 

3. suppleant: Kurt Matthiesen. 

 

 

 

  

06 Valg af bilagskontrollanter (1 personer): 

 

Johannes Dall 

 

   

06 A Valg af bilagskontrollant suppleant: 

 

Pia Rasmussen 

 

   

07 Eventuelt: 

 

   

 

Med vores underskrifter bekræfter vi korrektheden af dette referat: 

 

 

 

 

 

Kenneth Haas  Anne Pedersen  Henriette Nissen 

Dirigent   Referent   Formand 

 


