
 

 

 
 

 

 

 Generalforsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Frank Elnegaard Knudsen 

 

 

Mødetidspunkt 
 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 

Sted 
 

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing 

1. Valg af dirigent 
 

Astrid Kristensen vælges som dirigent. 

2. Beretning om afdelingens virksomhed 
  

1) Bestyrelsens beretning 

 
2) Beretning fra aktiviteterne  

Hver aktivitetsleder har ca. 5 minutter 
 
BESØGSTJENESTEN 

 
NØRKLERNE  

 
BUTIKKEN  
 
VÅGETJENESTEN 

 
CAFÉEN 

 
INTEGRATIONSARBEJDE 

 
SPROGCAFÉEN 
 
FAMILIELEJR  

                

Bestyrelsens beretning og beretningerne fra 
aktiviteterne er vedhæftede som separate bilag. 
 
 
 
 



 

 

SORGGRUPPEN 

 
JULEHJÆLP  

 
RØDE KORS INDSAMLING  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
 

Generalforsamlingen godkender afdelingens reviderede 
regnskab. 
 
Dette vedhæftes som et separat bilag. 
 

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 vedhæftes som 
et separat bilag. 

5. Indkomne forslag 
 

Der er ingen indkomne forslag fra generalforsamlingen. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg i 2020: 
 

 VALG AF FORMAND 
Thorkild Sloth Pedersen 
OPSTILLER 
  

 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 
Jørgen Leegaard 
OPSTILLER  
  

 Frank Elnegaard Knudsen 
OPSTILLER IKKE 

 

 VALG AF SUPPLEANTER 

 

Thorkild Sloth Pedersen genvælges som formand for 
bestyrelsen. 
 
Johnny Lyngbak vælges til bestyrelsen. Johnny er 49 år 
og pædagogisk leder af to institutioner i Bramming. Han 
er pædagogisk uddannet og er i gang med at færdiggøre 
en diplomuddannelse i ledelse.   
 

Sofie Rehnström vælges til bestyrelsen. Sofie er 30 år. 
Hun er i gang med uddannelse i erhvervsøkonomi med 
planer om en efterfølgende kandidatgrad. Sofie har 10 
års erfaring fra detail-branchen, bl.a. som marketings-
koordinator. Hun driver desuden egen 
konsulentvirksomhed.   
 
Vi har ingen, der stiller op som suppleanter, men vi vil 
meget gerne have fundet suppleanter til bestyrelsen. 
 

7. Valg af revisorer 
 

Åse Løvbjerg og Else Agerskov opstiller. 

 

Åse Løvbjerg og Else Agerskov opstiller og vælges som 
revisorer. 

8. Eventuelt 
 

Renovering af Caféen v/Leif Theilgaard 

 

Planerne for renovering af Caféen vedhæftes som et 
separat bilag. 
 

Vi vil gerne opfordre alle til at melde sig som frivillige til 
renovering af Caféen, hvilket man bl.a. kan gøre over 
Facebook, via vores hjemmeside eller ved at benytte det 
følgende link:  

 

 


