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      16.05.22 

Referat fra 

Generalforsamling pr zoom onsdag d. 08.06.2022 kl. 19.00. 

Referent: Hanna Mølgaard 

 

Ordinær generalforsamling. Kl. 19.00 – 20.30 

Referat 

1. Valg af dirigent: Britta Riishede blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er 

indkaldt rettidigt. Derefter gav hub ordet til formanden. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen v/ formanden – bilag 1. 

Der var enkelt opklarende spørgsmål ift antallet af frivillige og VMOK-fonden, som 

formanden redegjorde for: Freja rejser ud som frivillig fra august 2022 og derudover er der 

to frivillige (Sofia og Ida, studenter til sommer, Esbjerg), der skal afsted til september 2022. 

De vil gerne på Primary School. VMOK- fonden er etableret af efterkommere fra Hjerting 

laks, der støtter børn og unges udvikling og trivsel. Se: 

https://vmokfonden.wordpress.com/ Bjørn har givet VMOK en redegørelse af status for 

Outdoorlab, og vi kan søge igen 31.10. 2022. Britta foreslog, at vi på generalforsamlingen i 

2023 drøfter en mindre vedtægtsændring ift antal af bestyrelsesmedlemmer §5b., hvilket 

der var opbakning til. 

 

3. Godkendelse af revideret regnskab v/ kassereren – bilag 2 

Søren redegjorde for, at bestyrelsen har valgt en folkevalgt revisor for at spare på 

udgifterne til en statsautoriseret revisor. Regnskabet for 2022 viser indtægter på kr. 

85.086, omkostninger for kr. 33.254 og et resultat/ egenkapital på 51.831.  

Bjørn lægger underskrevet regnskab på hjemmesiden. 

 

4. Godkendelse af budget for 2022 v/ formanden – bilag 3 

Budgettet blev godkendt for 2022. Bestyrelsen tager budgettet op igen i aug. 2022  

 

5. Fastsættelse af kontingent v/ formanden 

Kontingent fortsættes som hidtil.  

På næste bestyrelsesmøde ønskes en drøftelse af, hvordan vi får flere medlemmer.  

 

6. Indkomne forslag v/ formanden 

a. Vedtægtsændring. Bilag 4 og 5 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen mhp sproglig rettelse/ korrektion. 

Forslaget blev godkendt. Bjørn ændrer vedtægterne og lægger det på 

hjemmesiden. 

https://vmokfonden.wordpress.com/
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7. Valg til bestyrelse og suppleanter. Valg til bestyrelse kan dog først finde sted første gang 

ved generalforsamlingen 2025. 

 

Intet til dette punkt. Der kan fremsættes vedtægtsændringer til alle punkter undtagen §5B. 

 

8. Evt. 

Intet til dette punkt. 

Kort Pause 

Medlemsmøde. Kl.19.45 -  

1. Med udgangspunkt i foreningens tilbud til medlemmerne som det fremgår af hjemmesiden 

gives en uddybende redegørelse af disse 

a. Støtte og bidrage aktivt til foreningens velgørende formål i Tanzania 

b. Følge foreningens aktiviteter løbende gennem udsendelse af nyhedsbreve, der 

c. løbende udsendes 

d. Følge de konkrete børn, institutioner og skoler, man giver støtte til 

e. Deltage i foreningens årlige generalforsamling 

f. Deltage i foreningens årlige studietur til Tanzania (første gang i 2022), herunder 

safaritur til nationalpark.  

g. Få skræddersyet en individuel studie- og oplevelsestur med bl.a. besøg hos på 

institutioner og skoler, som foreningen samarbejder med 

h. Mulighed for at blive involveret i foreningens aktiviteter i Tanzania 

2. Spørgsmål og drøftelse fra medlemmerne  

Forslag: Bjørn vil gerne beskrive en ny studietur til Arusha og omegn. Studieturen tænkes udbudt i 

aug. med gennemførelse i jan/ feb. 2023. Der har været nogle få henvendelser og tilmeldinger på 

den udbudte studietur, som desværre måtte aflyses. Forslaget til ny studietur rundsendes til 

bestyrelsen til orientering/ kommentering.  

Britta takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen og medlemsmødet. 

 

 

 

 


