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Side 1 

 

Årsmødet 2020 
 
To gange i 2020 er der sendt nyhedsbrev til foreningens medlemmer med indbydelse til års-
møde, men begge gange har Coronasituationen umuliggjort afholdelsen. For at overholde 
Støtteforeningens vedtægter og øvrige formalia blev der 30. november 2020 udsendt Års-
skrift 2019 med formandsberetning, regnskab og regnskabsberetning samt øvrige forslag. 
 
Støtteforeningens medlemmer blev anmodet om at komme med forslag, bemærkninger eller 
indsigelser, som skulle være formanden i hænde senest 10. december 2020 kl. 12:00. 
 
Der indkom ingen indsigelser, bemærkninger eller forslag. Bestyrelsen trådte den 15. de-
cember 2020 sammen og afviklede formeldt årsmødets dagsorden som nedenfor refereret. 
 
 

Pkt. Dagsorden: Beslutning: 

 
1. Valg af: 

a) Dirigent / mødeleder 
 

b)  Referent 
 

 
Hanne Høyer Pedersen 
 
Anker Axelsen 
 

2.  
Formandens beretning 

 
Der er ikke indkommet kommentarer eller spørgsmål. 
Beretningen er derfor godkendt, som den fremgår af 
Årsskrift 2019. 

3.  
Aflæggelse af regnskab 

 
Der er ikke indkommet spørgsmål og bemærkninger 
til årsregnskab for 2019 og regnskabsberetningen. 
Årsregnskabet betragtes derfor godkendt, som det 
fremgår af Årsskrift 2019. 

4.  
Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent for 2021 
med 125,- kr. for enlige og 200,- kr. for ægtefæller / 
samboende. Der indkom ikke ændringsforslag hertil. 
Bestyrelsens forslag er derfor vedtaget. 

5.  
Indkomne forslag 

 
Der er ikke modtaget forslag foreningens 
medlemmer. 

6.  
Valg af formand 

 
Karen Margrethe Lund fortsætter som formand, da 
der er ikke indkommet andre forslag. 
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Side 2 

 

7. Valg af: 
a) Bestyrelsesmedlemmer 

 
 
b) 2 suppleanter 

 
Hanne Høyer Pedersen, Ingelise Møller og Vivi 
Bräuner Thorsen fortsætter i bestyrelsen, da der ikke 
er indkommet andre forslag. 
Anne-Lise Kåre Hansen fortsætter som suppleant for 
1 år, da der ikke er indkommet andre forslag. 

8. Valg af: 
a) Revisor 

 
b) revisorsuppleant 

 
Kirsten Pilgaard fortsætter som revisor, da der ikke er 
indkommet andre forslag. 
Poul H. Jensen fort sætter som revisorsuppleant, da 
der ikke er indkommet andre forslag. 
 

9.  
Eventuelt. 

 
Der forelå intet til / under punktet. 
 

 
 

19. december 2020 
 
 
 

 

For referat               Anker Axelsen  
  
 
xx. december 2020 
 
 
 

 
xx. december 2020 

Karen Margrethe Lund 
                 formand 

Hanne Høyer Pedersen 
                Dirigent / mødeleder 

 


