
 

Referat fra Generalforsamling  

Onsdag d. 8. september 2021 kl. 15.45-17.00 

Psykiatriens Hus, Falkevej 5, Silkeborg. 

 

Dagsorden; 

 
1. Valg af dirigent 

• Vi klarede det uden da vi var meget få deltagere på mødet 

  

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

• Beretningen blev fremført og efterfølgende godkendt 

  

3. Regnskab for det forløbne år 2020 

• Regnskabet med de væsentligste tal blev gennemgået og efterfølgende godkendt 

  

4. Budget for det kommende år 2021 

• Budgettet blev ligeledes gennemgået med enkelte kommentarer til følge 

➢ Kunne man prioritere økonomi til endnu et yogahold, da vi har 

venteliste herpå 

➢ Kunne vi prioritere økonomi til et cirkeltræningshold til vinterhalvåret 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

• Formand Jørgen Olsen er fratrådt bestyrelsen – nyt medlem skal vælges 

➢ Her blev Inger Vilhelmsen valgt som nyt medlem, så velkommen til. 

• På valg er Hanne Barckmann – Hanne blev genvalgt 

• På valg er Betina Lindgaard Sørensen – Betina blev genvalgt  

• På valg er Malene Otte – Malene blev genvalgt 

• På valg til suppleant er Kirsten Nørskov – Kirsten blev genvalgt 



• På valg til suppleant er Per Koretke – vi er på udkig efter ny suppleant, men 

fortsætter med kun 1 suppleant. 

 

6. Valg af revisor og suppleant 

• På valg er Lone Kinch og Johannes Skårhøj – Lone og Johannes blev genvalgt 

  

7. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag! 

  

8. Eventuelt 

• Foreningsmail vil fremover blive sendt til Morten Bach Larsen, Jan tager 

kontakt til Ebbe! 

• Badminton indgår som ny aktivitet i samarbejde med Idræt om Dagen hver 

fredag formiddag kl. 10.00-12.30. Derudover blev der også snakket om Disc 

Golf og Krolf som mulige aktiviteter i foråret 

• Invitationen til vores Cykelfest i forbindelse med Sindets Dag i oktober er 

kommet og vedhæftes dette referat. 

• Vi snakkede om at bruge kommunesiden noget mere samt få udarbejdet nogle 

visitkort. Vigtigste måde at rekruttere nye medlemmer er dog stadigvæk 

Sundhedstovholderne og mund til mund metoden! 

• Bestyrelsen konstituerer sig ved et ekstra møde i uge 38, mandag d. 20. 

september kl. 16.00 i Psykiatriens Hus. 

 

 

 

 

Referent: Kaspar Ginnerup Knudsen 


