
Ekstraordinært Generalforsamling d. 11/8-22 

Deltagere:  Der var i alt mødt 25 deltagere op. 

 

Sven Larsen bød velkommen. 

Derefter fik Birgitte Hysse Forchhammer (kaldet Hysse ) ordet. 

 

1. Valg af dirigent. 

 Hysse blev valgt og fortalte, den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

 Sanne Agatz blev valgt til referent. 

 

3. Motivation for valg af ny bestyrelse. 

 Sven Larsen begrundede, hvorfor Aino Olsen, Sanne Agatz og han selv stillede op. 

Hvis ikke, ville der ingen lokal afdeling være. 

Der var en fin opbakning fra de tilstedeværende. 

 

4. Behandling af indkomne forslag - indsendes senest d. 21/7-2022 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af formand for 1 år. (Sven Larsen stiller op) 

  Sven Larsen blev valgt. 

 

6. Valg af kasser for en 2-årig periode (Aino Olsen stiller op) 

  Aino Olsen blev valgt. 

 

7. Valg af næstformand for en 2-årig periode (Sanne Agatz stiller op) 

  Sanne Agatz blev valgt. 

 

8. Valg af et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. 

  Christian Johnson blev valgt. 

 

9. Valg af et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. 

  Der blev ingen valgt 

 

10. Valg af 1 eller 2 suppleanter for 1år 

  Der blev ingen valgt. 

 

11. Valg af revisor for 1år 

  Hanne Duelund Larsen blev valgt. 

 

12. Valg af revisor for 1 år. 

  Der blev ingen valgt. 

 

Evt.:    

Vi takker for valget. 

Indbydelserne til teaterforestillingen på Holbæk Museum d. 21/8-22 blev delt rundt. 

Sven begrundede hvorfor denne forestilling var gratis for alle. Årsagen: Man kan ikke få en bankkonto før 

bestyrelse var dannet. 

Dette kunne ikke nåes at få på plads inden forestillingen. Der blev nævnt, at tilmelding var bindende. 

Der blev fortalt, at Museumsgården ikke er det mest handicap venlige sted, men at der tidligere havde været 

plejehjem med flere kørerstolbrugere dernede og det gik fint. 

 

Mona Pedersen spurgte om det var lovligt, at være 4 i en bestyrelse. Hun mente det skulle være et ulige antal. 

Hysse var ikke sikker, men slog det op i vedtægterne. 

Det viste sig, at i et sådan tilfælde, gælder formanden for 2 personer. Så vi ER lovlige. Tak til Mona, så vi fik 

det opklaret. 



 

Aino delte en lille erkendtlighed ud til den tidligere bestyrelse. 

Tak for deres store arbejde gennem alle de mange år. 

 

Hysse afsluttede den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Programmet for det næste 1/2 år, blev delt ud og det kom positive tilbagemelding på dette. 

 

Mona roste os for at vi ville binde an med bestyrelsesarbejde. 

Vi takke og vil gøre vores bedste. 


