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Dagsorden for Ordinær Generalforsamling  

Onsdag d.19.april 2017 kl. 15.00-18.00 
Landstingssalen, Christiansborg 

 
Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling 2017. Generalforsamlingen er åben 
for alle interesserede, men kun medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år er 
stemmeberettigede. 
 
Dagsorden jf. Foreningens vedtægter: 
 
01: Velkomst ved foreningens formand Peter Baloo Laurents 

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jes Aagaard som dirigent. 
 
02:  Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Mads Ellegaard som referent. 
  Valg af 2 stemmetællere 
 
03:  Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling 
 
04:  Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab 2016 v/kasserer Michael Pedersen 
 
05:  Indkomne forslag 
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde  
  senest 5 uger før generalforsamlingen – det vil sige senest onsdag d.15.marts. Evt  
  indkomne forslag udsendes pr. mail til medlemmerne senest 2 uger før  
  generalforsamlingen – det vil sige senest 5.april 
 
06:  Valg af formand, bestyrelse, suppleanter og revisorer 
  Bestyrelsen har i den forgangne periode bestået af: 
  -Formand Peter Baloo Laurents. På valg for 2 år – genopstiller 
  -Næstformand Mette Millner Raun. På valg i 2018 
  -Kasserer Michael Boon Pedersen. På valg i 2018 

-Frank Olesen. På valg for 2 år - genopstiller ikke 
-Sabine Jensen. På valg for 2 år - genopstiller ikke 
-Mia Lindegaard Pedersen. På valg for 2 år – genopstiller 
-Sam B Sørensen. På valg for 2 år – genopstiller 
-Bjarke Birkeland. På valg i 2018 
-Rikke Vesterlund. På valg i 2018 
Suppleanter 
-Katharina Hejgaard. På valg for 1 år – genopstiller ikke 
-Jacob Wallø Hansen. På valg for 1 år – Opstiller som ordinært bestyrelsesmedlem 
Revisorer: 
-Jens Frydendal. På valg for 1 år. 
-Christian Engkilde. På valg i 2018. 
-Tim Krat (revisorsuppleant). På valg for 1 år. 
Kandidater der ønsker at opstille til bestyrelsen kan opstille på dagen, eller oplyse deres 
kandidatur ved at kontakte formanden. 

 
07:  Debat om foreningens fremtidige arbejde.  
 
08:  Godkendelse af budget for indeværende år, samt godkendelse af budget og kontingent  
  for det efterfølgende år. 
 
09:  Eventuelt 


