
Generalforsamlingerne 2020 og 2021 

 

Grundet Corona holder MCADD-foreningen to generalforsamlinger i én.  

Så både 2019 regnskabet og regnskab 2020 bliver godkendte af en generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 
Lars Løbner har sagt ja. Er der indvendinger mod det? Lars Løbner er valgt. 

 
2. Valg af Referent  

Malene har sagt ja til at skrive referat. Er der indvendinger mod det? Malene er valgt 
 

3. Formandens beretning fremlægges.  
Mona fremlægger. Se vedlagte bilag. Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 

 
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for både 2019 og 2020 

Der er afbud fra kassereren så Mona fremlægger. Regnskabet er godkendt for både 2019 og 
2020.  Se eventuelt regnskabet på hjemmesiden. 
 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget 
for det kommende år.  

Mona fremlægger. Herunder en drøftelse af om årsmødet eventuelt kunne være et andet sted 

fx Lykkebjerg. Og eventuelt en anden dato fx første weekend i september og eventuel ændret 

tidspunkt på dagen. Skal det fortsat være et overnatningsarrangement. 

- Der er forslag fra medlemmerne i forhold til eventuelt at afholde årsmøde på skift – et år på 

Sjælland og et år i Jylland.  

- Der er foreslået Næsbycenteret og Musholmcenteret, som eventuelle steder på Sjælland, 

hvor årsmødet kunne placeres.  

- Generelt er der flere medlemmer der har ytret begejstring over de lidt mere ”luksus”-

prægede rammer som Brogården står for. Her tænkes både de udendørs og indendørs 

rammer. 

 
6. Indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før 

generalforsamlingen.  
Ingen forslag.  

 
7. Fastsættelse af kontingent.  

300 kr. og der ønskes ingen stigning. Er der indvendinger mod det? - Ingen indvendinger. 

 
8. Valg af formand / kasserer:  

kassereren er på valg i år. Ønsker genvalg. Ønsker andre at stille op? - Ingen stillede op. 

Kassereren blev genvalgt.  

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.  

Bestyrelsesmedlemmer 
Malene Busk Jørgensen (ønsker genvalg),  
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Jane Møller Hansen (ønsker genvalg) 
Ønsker andre at stille op? - Der var ikke andre der stillede op. Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.  
 
Suppleanter 
Agathe Andersen (ønsker genvalg) 
Berit Beierholm Handberg (ønsker genvalg) 
Ønsker andre at stille op? Ingen andre stillede op. Suppleanterne blev genvalgt.  

 
10. Valg af revisor.  

Inforevisor som nu. Er der indvendinger mod det? – Ingen indvendinger.  

11. Eventuelt.  
Der er stillet forslag om, at nye medlemmer ved indmeldelse i foreningen, modtager en 

”MCADD-foreningen” sports-T-shirt med et kækt slogan. Der udskrives konkurrence angående 

bedste idé til dette slogan. 

Fra formanden blev følgende takket for deres indsats ifm. årsmødet og arbejdet omkring 

dette:  

- Maj og Frederik for interview og Krea-hule 

Claus og Henrik for 1.hjælpskursus til børnene 

Lars og Malene for at være dirigent og referent. 


