
 

 

 
 

 

 

 Generalforsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Frank Elnegaard Knudsen 

 

 

Møde tidspunkt 
 

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 

Sted 
 

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

1. Valg af dirigent 
 

 Steen Løvbjerg vælges som dirigent. 
 

 Løvbjerg konstaterer, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen er sket lovligt.  

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 
  

1) Bestyrelsens beretning 

 
2) Beretning fra aktiviteterne  

Hver aktivitetsleder har ca. 5 minutter 
 
BESØGSTJENESTEN 

  
NØRKLERNE  

 
BUTIKKEN  
 
VÅGETJENESTEN 

 
CAFÉEN 

 
INTEGRATIONSARBEJDE 
  
FAMILIELEJR  

 
VÆRKSTEDET 

 

 Bemærk, at beretningen fra bestyrelsen og de 
forskellige aktiviteter vedhæftes separat. 
 
Hvad er ønskerne helt konkret i forhold til renoveringen 
af Caféen?  

 

Vi er i første omgang fokuseret på at få gulvet 
udskiftet i Caféen og eventuelt at få renoveret 
væggene. Vi har desuden i samarbejde med en 
designer gjort os nogle overvejelser om, hvilke 
muligheder vi har i forhold til at give Caféen et 
æstetisk løft. Vi forventer nogle tilbagemeldinger fra 
forskellige fonde i løbet af april. 
 
Hvad kunne skyldes den sæsonmæssigt meget skæve 
fordeling i efterspørgslen på vågekoner? 
 

Man kunne med fordel kontakte lederne på de 
forskellige institutioner med henblik på at få 
afklaret, hvorfor der er perioder, hvor der ikke 
efterspørges vågekoner og for at øge 
opmærksomheden på muligheden for at trække på 
vågetjenesten. 
 
 
 



 

 

JULEHJÆLP  

 
RØDE KORS INDSAMLING  

Hvor finder man datoerne Værkstedet? 
 

Datoerne for Værkstedet fremgår af hjemmesiden, 
men det drejer sig om den første lørdag i måneden. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
 

 Det reviderede regnskab er vedhæftet som et bilag. 
 

 De 34 procent, vi skal betale til Landskontoret, er 
ikke noget der står til forhandling, men er fastsat i 
vedtægterne. 

 

4. Afdelingens planer for det kommende år 
 

Bestyrelsen foreslår, at der skal arbejdes med 
følgende emner det kommende år: 

 

 Afdelingens planer for det kommende år er ligeledes 
vedhæftet som et bilag. 
 

5. Indkomne forslag 
 

Der er ikke afleveret indkomne forslag i år. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg i 2019: 
 

 Gitte Berg Jensen  
OPSTILLER 
  

 Jette Annasofia Lunding Toft  
OPSTILLER IKKE  
  

 Marie Hansen  
OPSTILLER  

  

Karen Markussen indstilles og vælges til 
bestyrelsen.  
 
Gitte Berg Jensen og Marie Hansen genvælges til 
bestyrelsen. 
 
Vi vil meget gerne opfordre alle til at overveje at 
stille op til  

 
 
 

7. Valg af revisorer 
 

På valg i 2019: 

 

Aase Løvbjerg modtager genvalg 
Desuden vælges Else Aarup Agerskov som revisor. 
Anna Madsen træder tilbage som revisor. 

8. Eventuelt 
 

 Vi vil meget gerne, at folk overvejer at skrive sig på 
som ad hoc frivillige.  
Ad hoc frivillige er en kæmpe fordel i forbindelse 
med små opgaver, der pludseligt opstår.  
Det er frivilligt, om man kan deltage i forbindelse 
med en pågældende opgave, men vi vil naturligvis 
gerne have en større flok af sådanne frivillige at 
kunne trække på. 
Interesserede er meget velkomne til at henvende sig 
til sekretæren i bestyrelsen (Frank Knudsen). 

 
 Der skal desuden lyde en enorm tak til 

Jetteannasofia for hendes indsats i bestyrelsen og 
hendes ildhu i forbindelse med det internationale 
arbejde. 
 

 Der skal desuden lyde tak til Jonna for hendes 
indsats, da hun sad i bestyrelsen. 



 

 

 

 


