
Referat fra generalforsamling i Parasollen torsdag d. 16.9.2021 kl. 16:00 

1. Valg af dirigent: 
Carsten Scheibye blev valgt som dirigent. Carsten konkluderede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.: 
Formand Inger Larsen afgav bestyrelsens beretning (XXXXXXXXX) Indsættes 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
Årsregnskab blev fremlagt af Poul Lehn. Spørgsmål fra salen vedr. regnskab 2019: 
Hvorfor er mødeudgifterne højere end budgetteret? Svar: På grund af den afholdte 
temadag samt planlægningen af denne. 
Der var ingen spørgsmål til regnskab 2020 – hvorefter regnskabet blev godkendt. 
Poul gav afslutningsvis den servicemeddelelse at pga. imødekommenhed fra 
hotellet ville det være muligt at kunne tilbagebetale hele eller dele af kursusgebyret 
ved afbud pga. sygdom. Hvor meget det kunne beløbe sig til vil vise sig når hele 
afregningen for kursusafholdelsen bliver gjort op. 
 

4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. august 2021, 
hvorefter forslag udsendes til alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen.: 
Der var ingen indkomne forslag 
 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
 

6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.: 
Budgettet blev fremlagt af formand Inger Larsen. 
Spørgsmål fra salen: Kapitalen stiger på kontoen, men hvad skal pengene bruges 
til? Svar: Det er godt at have penge på kontoen til evt. advokatbistand. Derudover 
bruges midlerne til mødeafholdelse som indebærer transport, overnatning og 
fortæring samt evt. en temadag. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 

På valg var: 
4 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år 
Pia Banche (Københavns Universitets Feriefond) 
Pia Petersen (COOP Ferie) 
Henrik Sohl (Feriefond for medarbejdere ved Sønderborg Kommune) 
Inger Larsen (Region Nordjyllands Feriefond) 
3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
Nils Petersen (Feriefonden for medarbejdere i Bornholms Regionskommune) 
Dora Bach (Feriefonden for ansatte ved Jammerbugt Kommune) (havde tilkendegivet pr. mail 
at hun ønskede genvalg) 
Anette Eg Kristiansen (Københavns Kommunes Feriefond) 
 
Alle 7 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: 
 



2 Suppleanter: 
Ronni Kjær Laumann, Silkeborg Kommune (2 år) (modtog ikke genvalg) 
Leon Kanstrup, Århus Magistrat Kommune (1 år) (modtog ikke genvalg) 
 
I stedet for disse blev valgt: 
Allan Zilmer Øhlenschlager, Aarhus Kommunes Feriefond og 
Nanna de Courcy, Djurslands Feriefond 
 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor er: Lejf Rattenborg Bøgedal (for 2 år) 
Suppleant er pt: Jes Hansen, Region Sydsjælland – (for 1 år): 
Begge blev genvalgt. 
 
 

9. Eventuelt: 
Intet 
 


