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Søndag 10. april 2022 | Kl. 14.00 - 15.00 | Fysisk møde (Hotel Marselis, Aarhus) & Videomøde

Deltagerliste
FYSISK FREMMØDTE
• Mads Peter Veiby
• Lars Østergaard
• Bettina Bruun-Jensen
• Dorte Mathiasen
• Esben Mols Kabell
• Lasse Heidelbach (Stifter)
• Karen Heidelbach (Stifter)
• Hans Bruun-Jensen
• Thomas Helligsø

Medlem & Bestyrelsesformand
Medlem & Bestyrelsesnæstformand
Medlem & Bestyrelsesmedlem & Kasserer
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem
Medlem
Medlem

ONLINE
• Britt Karstenskov

Medlem & Bogholder

AFBUD
• Britt Bager
• Anita Lindgreen Bogh-Frederiksen

Medlem & Bestyrelsesmedlem
Medlem & Bestyrelsesmedlem

Referent & stemmetæller

Dirigent

Karen Heidelbach

Mads Peter Veiby

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen
Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen

▪
6.
7.
8.
9.

Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år, herefter er de på valg. På valg i 2022 er:
o Genvalg: Mads Peter Veiby, Bettina Bruun-Jensen
Valg af revisor
Godkendelse af kontingent
Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Eventuelt
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1. Velkommen
Mads Peter Veiby bød alle velkommen.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Karen Heidelbach (medlem) blev valgt som referent og stemmetæller og Mads Peter Veiby
(bestyrelsesformand) blev valgt til dirigent. Bestyrelsesformand Mads Peter Veiby bekræftede at
indkaldensen til generalforsamligen var gjort i overensstemmelse med foreningens vedtægter og at
stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens deltagende medlemmer.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde 2021
Lasse Heidelbach gennemgik årsberetningen for 2021 og fortalte om årets aktiviteter mål og resultater.

4. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
Bestyrelsesformand Mads Peter Veiby redegjorde for ledelsesberetningen og gennemgik regnskabet. Der
var ingen indvendinger til regnskabet og årsrapporten blev godkendt i henhold til vedtægterne og
underskrives af bestyrelsen, hvorefter det ligges ud på foreningens hjemmeside.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til foreningens vedtægter sidder bestyrelsens medlemmer i en periode på 2 år, herefter
er de på valg.
Følgende bestyrelsesmedlemmer/poster var på valg:
• Bestyrelsesformand & medlem: Mads Peter Veiby (ønsker genvalg)
• Bestyrelsesmedlem & Kasserer: Bettina Bruun-Jensen (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlemmerne, Mads Peter Veiby og Bettina Bruun-Jensen blev begge enstemmigt
genvalgt til bestyrelsen, og forsætter deres virke i Organdonation - ja tak’s bestyrelse.

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

7. Godkendelse af kontingent
Kontingentet på alm. medlemskab forhøjes fra 250 kr. til 300 kr. Det blev besluttet at
prisstigningen træder i kræft pr. 1. juli 2022. Det blev også vedtaget, at der kommer to nye
medlemskabstyper. Et ”Familiemedlemskab” og et ”Ungdomsmedlemskab”. Priserne på de to nye
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medlemskaber prissætter sekretariatet sammen med bestyrelsen. Aldersgrænsen for
”Ungdomsmedlemskabet” sættes til 26 år - og følger dermed aldersgrænsen ifm. foreningens
støttetilbud til unge.

9. Eventuelt
Det var intet at bemærke under ”Eventuelt”.

Dirigent

Referent

Dato:

Dato: 19. april 2022

__________________

________________

Mads Peter Veiby

Karen Heidelbach
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