
Referat af ordinær generalforsamling  
I foreningen Bedste i Børnehuset afholdt den 28. februar 2019 

 
Deltagere: Helle, Inge F, Kirsten P, Venke, Rie, Marianne, Bettina, Asta, Anne-Marie, Kirsten K, Inge P og Niels- Erik. 
 
Helle startede med at byde velkommen til generalforsamlingen og gik herefter over til dagsordenen. 
 
Dagsorden 
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent. 
Niels-Erik blev valgt som dirigent og Inge P som referent. 
Niels- Erik konkluderede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 
Pkt. 2 Valg af stemmetæller. 
Niels-Erik foreslog, at vi ventede med det punkt til hvis det blev aktuelt. 
 
Pkt. 3 Formandens beretning. 
Helle fortalte hvad foreningen havde lavet i 2018. Beretningen vedlægges referat af generalforsamlingen. 
Anne-Marie roste Helle for beretningen, som gav en god beskrivelse af 2018. 
 
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 
Kirsten K gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter det blev godkendt. 
 
Pkt. 4 Godkendelse af budget 2019. 
Budgettet blev gennemgået. Svarer til det vi har søgt § 18 midler til og som vi har modtaget. 
 
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 6 stk. 1, 2. og 3 blev begrundet og efterfølgende godkendt. 
 
Pkt. 7 Valg til bestyrelse. 
Da bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget, skulle der vælges formand for 1 år. Helle var villig til 
genvalg. Helle blev valgt som formand. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kirsten P, Anne-Marie og Inge F var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt.  
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Kirsten K som kasserer og Anne-Marie som næstformand. 
 
Pkt. 8 Valg af revisor. 
Inge P er valg og er villig til genvalg. Inge P blev valgt som revisor. 
 
Pkt. 9 Eventuelt. 
Niels-Erik opfordrede os til at få opdateret hjemmesiden. Inge P og Inge F får gjort noget ved det og evt. med hjælp 
fra Marie. 
Niels-Erik oplyste, at hvis vi får brug for programmer til pc´ en kan vi måske få hjælp af frivilligcentret. 
Niels-Erik spurgte hvordan det går med at få nye medlemmer. Helle oplyste, at vores artikler i DGO har givet mest. 
Bettina sagde, at hun havde været på nettet og læst om os. 
 
Niels-Erik fortalte lidt om Blixengruppen som er for kvinder over 60 og Hemmingway for mænd over 60. 
Marianne vil gerne lægge nogle af vores foldere på Rustenborg. 
 
Helle takkede for god ro og orden og tak til Niels- Erik for at lede generalforsamlingen. 
 
Ref. Inge P 
 

 
Dirigent Niels-Erik Pedersen. 
Den 1. marts 2019 


