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Referat fra Generalforsamling 

Den 15. juni 2021, kl. 17,00 
Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bestyrelsen samt alle medlemmer af foreningen 

Deltagere fra 
bestyrelsen: 

Helge - Haris - Victor - Kjeld - Bo 

Fraværende med afbud: Bodil Thorsen og Tina Bach fra bestyrelsen 

Gæst / medlemmer: Der var otte gæster (medlemmer af foreningen)  

Referent: Bo 
 

1 Valg af dirigent    Arne Nielsen blev enstemmigt valgt 

2 
Bestyrelsens 

beretning, inkl. 

billedfremvisning 

Helge fremlagde bestyrelsens beretning for 2020, 
ligeledes supplerede Haris denne med diverse 
billeder. 
I beretningen kom Helge ind på følgende emner:  

• hjælp fra kriminalforsorgen, 

•  tøj mængden,  

• skolemøbler, 

•  hospitalssenge m.v. fra sygehusene, 

•  hjælp fra fonde,  

• transporter til Bosnien og Rumænien,  

• donationer til diverse foreninger i Bosnien.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
Beretningen er vedhæftet dette referat. 

3 
Fremlæggelse af 

revideret regnskab 

Helge fremlagde det reviderede regnskab,  
gav ingen bemærkninger.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4 
Valg af medlemmer 

til bestyrelsen 

   På valg er følgende: 

   Helge Ørts - modtager genvalg 

   Haris Nuhanovic - modtager genvalg 
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   Tina Bach - modtager ikke genvalg 

   Bjarke Kristensen blev foreslået til bestyrelsen. 

Helge - Haris og Bjarke blev enstemmigt valgt til   

bestyrelsen. 

 Tak for indsatsen til Tina Bach gennem mange år. 

5 
Behandling af 

indkomne forslag 
   Der var ingen forslag 

6 
Forslag fra 

bestyrelsen 
  Der var ingen forslag  

7 
Fastlæggelse af 

medlemskontingent 
  Kontingent fortsætter uændret 

8 Valg af revisor   Nuværende revisor blev genvalgt 

 9. 

Eventuelt Arne Jørgensen fra Y-men club, havde et oplæg 

med fra deres aktiviteter i Kosovo, med diverse 

billeder (opbygning af lejr, genbrugsbutikker 

m.v.), dog havde aktivitetsniveauet ikke været så 

højt som ønsket, dette skyldtes primært corona 

situationen. 

Helge – takkede dirigenten og de fremmødte 

medlemmer. 

 
  

 

Dato 

 

Referat godkendt af dirigent: Arne Nielsen       

                                                                            

Bo - referent 

 

 


