Generalforsamling 2021
Tirsdag den 13. april 2021 på Zoom
Dagsorden og referat

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Projekter og budgetter 2021 og 2022
6. Fastsættelse af kontingent for 2022
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Referat:
Ad 1:
● Vibeke Nielsen blev valgt som dirigent
● Dorrit Sidenius blev valgt som referent
● Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt
Ad 2:
● Lone fremlagde på sin fine facon Formandens Beretning. Generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning og godkendte den.
Ad 3:
● Hans Jørn Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Ad 4:
● Ingen indkomne forslag
Ad 5:
● Hans Jørn Hansen fremlagde budget- og projektoplæg for 2021 og 2022. Oplæggene blev
godkendt
Ad 6:
● Kontingent fastholdtes på 150,- kr.
Ad 7:
● Formanden Lone Petersen var på valg og blev genvalgt.
● Niels Damsgaard Hansen var på valg og var indstillet på at stille sin plads til rådighed.
Bestyrelsen indstillede Dorrit Sidenius til bestyrelsen som sekretær. Dorrit Sidenius blev
valgt
Ad 8:
● Anne Marie Koch Jørgensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen
Ad 9:
● Revisionsfirmaet Tal & Tanker blev genvalgt som foreningens revisor
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Ad 10:
● Inge Kring, der var frivillig på MBP i 2019, fortalte, at hun har bistået en af foreningens
tolke, Manisha Dhital, med at opnå plads på Den Internationale Højskole i Helsingør samt
sponsormidler til at dække halvdelen af hendes ophold. Inge arbejder fortsat på at hjælpe
Manisha med at få rejst flere penge til opholdet i Danmark. Manisha kommer til Danmark
for at starte sit højskoleophold i august 2021, så hun forhåbentlig kan være med til
foreningens jubilæumsfest den 14.8.
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