Referat | Generalforsamling 2020
Søndag 29. marts 2020 | Kl. 13.30 - 14.30 | Videomøde via Zoom

Fremmødte
Henrik Christensen
Ulrik Tage-Jensen
Dorte Mathiasen
Bettina Bruun-Jensen
Louise Marie Friis
Lasse Heidelbach (Stifter)
Karen Heidelbach (Stifter)
Pernille Fendinge
Sune Gylling Æbelø
Hans Bruun-Jensen

Medlem & Bestyrelsesformand
Medlem & Bestyrelsesnæstformand
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Bestyrelsesmedlem & Kasserer
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Projektleder i sekretariatet
Medlem
Medlem
Medlem

Referent

Dirigent

Karen Heidelbach

Lasse Heidelbach

Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
▪

Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år, herefter er de på valg. På valg i 2020 er:
o Bestyrelsesformand: Ulrik Tage-Jensen (ønsker genvalg)
o Bestyrelsesmedlem: Bettina Bruun-Jensen (ønsker genvalg)
o Medlem: Pernille Fendinge (stiller op som ny kandidat til bestyrelsen)
o Medlem: Sune Gylling Æbelø (stiller op som ny kandidat til bestyrelsen)

6. Valg af revisor
7. Godkendelse af kontingent
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
▪

Ingen forslag fremsat i år

9. Eventuelt
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1. Velkommen
Henrik Christensen bød alle velkommen.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Karen Heidelbach (fra sekretariatet) blev valgt som referent og Lasse Heidelbach (fra
sekretariatet) blev valgt til dirigent og stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde 2019
Lasse Heidelbach gennemgik årsberetningen for 2019 og fortalte om årets aktiviteter
mål og resultater.

4. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
Bestyrelsesformand Henrik Christensen redegjorde for ledelsesberetningen og
gennemgik regnskabet. Der var ingen indvendinger til regnskabet og årsrapporten
blev godkendt i henhold til vedtægterne og underskrives af bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
o
o
o
o

I henhold til foreningens vedtægter sidder bestyrelsens medlemmer i en periode på 2
år, herefter er de på valg. Følgende bestyrelsesposter var på valg:
Bestyrelsesnæstformand: Ulrik Tage-Jensen (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Bettina Bruun-Jensen (ønsker genvalg)
Medlem: Pernille Fendinge (stiller op som ny kandidat til bestyrelsen)
Medlem: Sune Gylling Æbelø (stiller op som ny kandidat til bestyrelsen)
Bestyrelsesmedlemmerne, Ulrik Tage-Jensen og Bettina Bruun-Jensen, blev begge
enstemmigt genvalgt til bestyrelsen, og forsætter deres virke i Organdonation - ja
tak! bestyrelse.
Medlemmerne, Pernille Fendinge og Sune Gylling Æbelø, blev begge enstemmigt
valgt ind i bestyrelsen. Efterfølgende meddelte bestyrelsesformand Henrik
Christensen sin afgang fra bestyrelsen, som herefter tæller 7 bestyrelsesmedlemmer.
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Lasse Heidelbach bød Sune og Pernille velkommen i bestyrelsen og efterfølgende
takkede han Henrik Christensen, som har gjort et fantastisk arbejde som
bestyrelsesformand, og som i sin tid var med til at stifte patientforeningen tilbage i
december måned 2016. Bestyrelsen konstituerer sig med ny formand umiddelbart
efter generalforsamlingen.

6. Valg af revisor
Stats autoriserede revisor, Jens Nørgaard v/Redmark, Aalborg blev genvalgt som
revisor.

7. Godkendelse af kontingent
Kontingentet på alm. medlemskab forbliver på 250 kr.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Ingen forslag fremsat i år.

9. Eventuelt
Ingen havde noget til eventuelt.

Dirigent

Referent

__________________

__________________

Lasse Heidelbach

Karen Heidelbach

Organdonation - ja tak! | Referat | Generalforsamling 29.03.2020 | © Copyright 2020

Side 3 af 3

