Generalforsamling 2019
Dagsorden generalforsamling tirsdag den 29. januar 2019 kl.19 på Lille Glasvej,
Kanslergade 8, 5000 Odense C
1. Valg af dirigent og referent. Mogens Højstrup valgt. Ingemann valgt til
referent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. Mundtlige beretning godkendt. Skriftlig
vedlægges
3. Indstilling af regnskabet til godkendelse på førstkommende
repræsentantskabsmøde. Regnskabet godkendt – vedlægges.
4. Behandling af indkomne forslag. Skal være indsendt senest 15. jan. 2019.
Ingen.
5. Behandling af forslag til førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at indsende et forslag der strammer
op om overflytning af medlemmer mellem lokalafdelingerne – der henvises til
mailkorrespondence af 21. nov 2018.
Retningslinier for medlemmer, der er på gratis medlemskab 1. år, og om der
udsendes opkrævninger konsekvent samt velkomstbrev. (Vi nævner
uregelmæssigheder)
6. Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år.
Ligger i beretningen - der efterlyses ny aktiviteter.
Nyt pårørendeforløb starter i feb. og afsluttes før sommerferien. Der kan være
repræsentation fra foreningen 1. og sidste gang.
Forslag om foredrag af Per Røntved - Uge 11 ? - - 7. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Godkendt – vedlagt.
8. Valg af:
Formand på valg for en to-årig periode Gitte Andersen på valg (stiller op) Gitte
valgt for 2 år
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Helga Krog er på valg (stiller
op) Helga valgt for 2 år, Gerda Jakobsen er på valg (stiller op) Gerda valgt for 2
år, Franck Jørgensen er på valg (stiller ikke op). Birthe Horsens foreslået, Dorthe
Christensen foreslået. Birthe valgt for 1 år i stedet for Kirsten – Dorthe
Christensen valgt for 2 år
Valg af suppleant(er) for en 1-årig periode. Kurt Christoffersen er på valg (stiller
ikke op) Hanne Dahl Hansen valgt for 1 år og Ingemann Jensen er på valg (stiller
op) Ingemann valgt for 1 år, Ingemann 1. – Hanne 2. suppleant. Eventuelt valg
af intern revisor. Vi har valgt, at vi ikke har en intern revisor.
9. Eventuelt. Fyr medlemmer skal være medlemmer af Hjerneskadeforeningen.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30.

