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Referat fra Generalforsamling 

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 18.00 
Mågevej 13 

7500 Holstebro 

 

Indkaldte: Bestyrelsen samt alle medlemmer af foreningen 

Deltagere fra 
bestyrelsen: Haris, Bo, Bjarke, Kjeld, Helge 

Fraværende med 
afbud: Bodil, Mette 

Gæst / 
medlemmer: 

 

Referent: Bo 
 

1. Valg af dirigent  Arne Nielsen blev valgt som dirigent. 

2. 
Bestyrelsens beretning, inkl. 
billedfremvisning 

Haris fremlagde den skriftlige beretning, hvor han var inde 
på transporter til Ukraine, Rumænien og Bosnien 
Hercegovina, og den hjælp der er ydet disse steder, 
ligeledes udtrykte han en stor tak til de frivillige, der 
kommer og giver et nap med. Beretningen gav enkelte 
spørgsmål. 

Haris viste herefter en del billeder fra de transporter der 
er sendt i 2022, samt hvor disse er endt og fordelt. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Beretningen er vedhæftet dette referat. 
 

3. 
Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab 

Helge fremlagde det reviderede regnskab, gav enkelte 
bemærkninger omkring noterne. Regnskabet blev 
herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg af medlemmer til Haris – modtager genvalg, enstemmigt genvalgt.  
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bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem: Haris – 
modtager genvalg 
 
Bestyrelsesmedlem: Helge – 
modtager IKKE genvalg 
 
Valg af 2. Suppleant: Bjarke – 
modtager genvalg 

Helge – modtog ikke genvalg, han blev takket for det store 
arbejde han havde gjort, han lovede samtidig, at han vil 
stå til rådighed med hjælp, i det omfang han kan. 

Bjarke Knudsen blev herefter valgt ind i bestyrelsen. 

Der skulle vælges ny suppleant, da Bjarke blev valgt ind i 
bestyrelsen, men ingen blev valgt, så vi fortsætter med 1. 
suppleant. 

 

5. 
Behandling af indkomne 
forslag 

Der var ingen forslag. 

6. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag. 

7. 
Fastlæggelse af 
medlemskontingent 

Forbliver uændret på 150,- kr. for personligt medlemskab 

og 300,- kr. for husstands medlemskab. 
 

8. Valg af revisor Nuværende revisor blev genvalgt. 

 9. 

 
 

Eventuelt 

Arne Nielsen fortalte lidt om Y-mens hjælp og arbejde på 
Balkan. 

Haris sluttede med at takke de fremmødte for et godt 
møde, samt de frivillige som hjælper i dagligdagen. 

 

Dato: 19. marts 2023 

 

Referat godkendt af dirigent: Arne Nielsen       

                                                                            

Bo - referent 

 

 


