
 
Referat 
Generalforsamling 2020 
Mandag den 27. april kl. 19-21 via Google Teams 
 
Deltagere: 
Maria Blankensteiner, Mette Mertz, May-Britt Hoffmann, Thomas Buch, Sidsel Henriksen, Maria 
Grundtvig, Maria Stears, Nana Vaaben, Marianne Kjær (ansat), Hans Henrik Præstbro (ansat) 
 
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Katrine Johnsen  
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Mette Lolck 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Valg af stemmetællere  
4. Formandens beretning  
5. Årsregnskab  
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse  
7. Indkomne forslag  
8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
9. Valg af revisorer  
10. Eventuelt  

 
Ad. 1 – Valg af dirigent 
Hans Henrik Præstbro blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 
 
Ad. 2 – Valg af referent 
Marianne Kjær blev valgt som referent. 
 
Ad. 3 – Valg af stemmetællere 
Thomas Buch og Sidsel Henriksen blev valgt som stemmetællere. 
 
Ad. 4 – Formandens beretning 
Beretningen blev aflagt med henvisning til den samlede årsrapport for 2019, som er fremsendt til 
bestyrelsen på mail. Formanden fremhævede følgende fra det forgangne år: 
- styrket samarbejde mellem formandskab og sekretariatsleder 
- styrket samarbejde i bestyrelsen 
- øget synlighed på sociale medier og oplæg for interessenter og samarbejdspartnere 
- fornyelse af politiske saloner 
- Go´stil-kampagne 
- fondssøgning 
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Ad. 5 – Årsregnskab 
Marianne gennemgik regnskabet og forklarede enkelte posteringer og sammenhænge. Der var 
følgende spørgsmål til regnskabet: 
- køb af 2 stk macbooks er ikke godkendt på bestyrelsesmøder  
- der mangler dokumentation for salg af 1 stk computer og telefon til fratrædende medarbejde  
- hvordan er der kommet 50.000 kr. i overskud 
- gæld - skal vi afbetale på den med vores overskud 
- hvad er “det rigtige niveau” for egenkapital 
 
Årsregnskabet blev godkendt. 
 
Ad. 6 – Budget for næste år fremlægges til godkendelse 
Der var spørgsmål fra bestyrelsen til det fremlagte budget, som rettede sig mod det overskud på 
50.981 kr. som der er ansøgt om at få overført fra 2019, samt det budgetterede beløb, som ikke 
bruges på folkemødet, der er aflyst pga Covid-19.  
 
Generalforsamlingen vedtog det fremlagte budget, med den note, at Marianne på førstkommende 
bestyrelsesmøde fremlægger forslag til budget for de midler, som er nævnt ovenfor.  
 
Ad. 7 – Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad. 8 – Valg af bestyrelse 
Følgende stillede op og blev valgt til Brug Folkeskolens bestyrelse: 
 
Mette Mertz (genvalgt) 
Sidsel Henriksen (genvalgt) 
Maria Stears blev valgt 
 
Ad. 9 – Valg af revisor 
Bent Madsen, JVBM Revision Aps, blev genvalgt som foreningens revisor.  
 
Ad. 10 – Eventuelt 
Nana Vaaben, forælder på Guldberg Skole og ansat i forskningsafdelingen på Københavns 
Professionshøjskole, udtrykte ønske om at samarbejde om et forskningsprojekt vedr. fastholdelse i 
udskolingen. Marianne tager kontakt og aftaler et møde, hvor interesserede 
bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage sammen med Nana og Marianne. 
 
Der blev efterfølgende afholdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde, hvor udfaldet blev genvalg 
til de tre poster: 
Formand: Maria Blankensteiner 
Næstformand: Mette Mertz 
Kasser: Katrine Johnsen 
 


