
Referat fra Parasollens generalforsamlingen torsdag d. 15. september 2022 kl. 16:00 

 

1.Valg af dirigent: 

Som dirigent blev Niels Hindse-Nielsen fra Region Hovedstadens Feriefond valgt. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet 15. marts 2022. 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år: 

Beretningen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse: 

Parasollens regnskabsfører Poul Lehn Jensen gennemgik regnskab 2021. 

Dan Noren fra Rødovre kommunes feriefond spurgte ind til, hvorfor Parasollen havde genereret så høj en kapital? 
Inger Larsen svarede at det er godt at have kapital, hvis der bliver behov for at afholde et endagsseminar og at det er 
en stor fordel at have en reservepulje, hvis der skulle blive behov for at rekvirere advokatbistand. 

Jes Hansen fra Region Sjællands feriefond roste regnskabet og gav udtryk for, at det var positivt at Parasollen var 
økonomisk robust. 

Lone B. Sørensen fra Horsens kommunes feriefond spurgte ind til om denne polstring kunne komme 
kontingentfastsættelsen til gode? For hvor polstret har Parasollen brug for at være? 

Inger Larsen svarede at Parasollen før har været nødt til at bruge større summer på advokatbistand og at 
kontingentfastsættelsen ville blive behandlet under punkt 5. 

Bilagene lå til gennemsyn under generalforsamlingen. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: 

Der var ingen forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår: 

Det blev besluttet at kontingentet på 2.000 kr. skulle være uændret. 

 

6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse. 

Inger Larsen fremlagde budgettet for 2022 som efterfølgende blev godkendt. 

  



7. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

 

På valg var: 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Nils Petersen (Feriefonden for medarbejdere i Bornholms Regionskommune) 

Anette Eg Kristiansen (Københavns Kommunes Feriefond) 

Dora Bach (Feriefonden for ansatte ved Jammerbugt Kommune) ønskede ikke at genopstille 

 

1 suppleant: 

Allan Zilmer Øhlenschlager, Århus Magistrat Kommune (2 år) 

 

Da både Allan Zilmer Øhlenschlager og suppleant Nanna de Courcy ønskede at stille op til den ledige bestyrelsespost 
efter Dora Bach, blev de 3 bestyrelsesposter afgjort ved kampvalg. De 4 kandidater præsenterede sig selv, optælling 
af stemmerne gav følgende resultat: 

Allan Zilmer Øhlenschlager – 31 stemmer 

Nils Petersen – 30 stemmer 

Anette Eg Kristiansen – 26 stemmer 

Nanna de Courcy – 22 stemmer 

 

De tre valgte bestyrelsesmedlemmer blev således: Allan, Nils og Anette 

 

Jørgen Friis Andersen fra Jammerbugt kommunes feriefond blev valgt som suppleant (for 2 år) 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Jes Hansen, Region Sydsjælland blev genvalgt (for 2 år) 

 

Eventuelt: 

Flere fra forsamlingen ønskede at modtage en deltagerliste fra seminaret og det blev aftalt, at de som ønskede en 
liste skulle skrive navn og e-mail på den opstillede planche – så ville de modtage deltagerlisten efterfølgende. 


