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Referat stiftende generalforsamling den 24-11-2019 
 
 
Dagsorden til stiftende generalforsamling:  
 
1. Valg af dirigent - Susanne 
2. Valg af referent – Claus Enghuus 
3. Registrering af alle fremmødte – Det punkt talt vi om, folk fik sig ikke registret. 
4. Valg af stemmetællere - Per Hermansen 
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægternes godkendelse - Susanne 
7. Valg af midlertidig bestyrelse, evt. forretningsudvalg, revisor og suppleanter jf. vedtægterne  
8. Eventuelt  
 
Vedtægterne er udformet og diskuteret og skal nu vedtages på den stiftende generalforsamling i 
Odense den 24. november 2019. Her vælger vi en midlertidig bestyrelse, der skal stå for den daglige 
ledelse af foreningen indtil første generalforsamling efter 30. juni 2020.  
 
Næste møde/generalforsamling efter 30. juni 2020 
 
Mødested: Odense på UBN Asylgade 3, 5000 Odense kl. 13.00  
 
Intro og velkomst ved Susanne Thorndahl. 
 
Susanne valgt som ordstyrer. 
 
Per Hermansen valgt om stemmetæller 
 
Claus Enghuus valgt som referent. 
 
Fremmødte er erklæret gyldig. 12 personer 
 

Gennemgang af vedtægter med indputs fra fremmødte. 
 
$1 Vedtaget 
 
$2 Der blev talt meget frem og tilbage om dette punkt, da det er vigtigt at man forstår at det er en 
landsdækkende forening. Så kan dette punkt ændres til ”landsdækkende” så gøres det, men det 
undersøges nærmere hvad der er det rigtige at gøre. 
  
$3 Vedtaget 
 
$4 Vedtaget 
 
$5.7 Drøftelse af 2 revisorer, en intern(Bilagskontrollør) og en ekstern revisor. 
 
$6 Vedtaget 
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$7 
 
$7.7 Udgår da det ikke er relevant på nuværende tidspunkt. 
 
$8.1 arbejdsgruppe/forretningsudvalg slettes  
 
$9.3 Her omtalte revisor er interne valgt revisor. 
 
Der skal desuden undersøges med hensyn til bestyrelses ansvar forsikring. 
 
$10.1 Rettes til at det er ”formanden og kasseren i forening alene, som har ret til at indgå aftaler på 
foreningens vegne.” 
 

Valg af bestyrelse 
 
Det blev vedtaget, at valg skulle være i form af stemmesedler, altså hemmelig afstemning. 
 
På valg som formand er Claus Enghuus og Susanne Thorndahl 
 
7 stemmer på Claus Enghuus  
 
4 stemmer på Susanne Thorndahl  
 
1 blank stemme. 
 
Stemmer erklæret gyldige 
 
Efter spørgsmål tilvælger Susanne sig posten som Næstformand 
 
Der var lidt debat omkring øvrige medllemmer og vi fik valgt øvrige 3 bestyrelses medlemmer. 
 
Søren B. Frederiksen, Per Hermansen og Flemming Larsen som menigt medlem i bestyrelsen.  
 
Øvrigt: 
 
Der blev talt om lokalafdelinger og lokalrepresentanter men det tages op senere.  
 


