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Generalforsamling i FFKJ 
 

Dato:  26. april 2011 

 

Til stede:  18 medlemmer 

 

    

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Valg til bestyrelsen samt evt. suppleant 

5. Evt. valg af revisor 

6. Fastsættelse af kontingent for 2012 

7. Drøftelse af foreningens navn 

8. Indsendte forslag fra foreningens medlemmer 

9. Evt.  

 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Rikke Søgaard Berth blev valgt som Dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt 

korrekt til trods for en lidt for tidlig sendt invitation. 

 

 

Ad 2. Formandens beretning 

Foreningens formand, Marie-Louise Pind, berettede om et begivenhedsrigt år med en bred liste 

af arrangementer af meget forskellig karakter. Dette vil naturligvis forsætte. 

 

Bestyrelsen foreslår dog, at der fremadrettet bliver tre forårsarrangementer samt to 

efterårsarrangementer for at kunne blive ved med at sikre den samme kvalitet og tyngde i 

arrangementerne. 

 

 

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Foreningens kasserer, Nina Grunow, fremlagde regnskabet for 2010, der var endt med et 

underskud på DKK 6,10. Dette skyldtes færre medlemmer i 2010 end i 2009, dyrere 

honorarer/gaver samt nye gebyrer. Foreningen har skiftet fra EIK Bank til Sydbank og den 

gamle konto er nu lukket.  

 

På nuværende tidspunkt tegner 2011 til at blive et godt år. Der er allerede nu god 

medlemstilslutning og vi har forsat to sponsorer, Kromann Reumert og Bech Bruun. 

 

 

Ad 4. Valg til bestyrelsen samt evt. suppleant 

Der var seks kandidater og fem pladser til besættelse. Hver kandidat fortalte kort om sig selv, 

hvorefter der blev stemt og stemmerne optalt. 

 

Følgende blev valgt: Birgitte Bøgelund, Henriette Kinnunen, Maria Fontanet, Jeanne Jørgensen 

og Mette Skou. 

 

Tina Leth Rasmussen blev valgt som suppleant. 
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Ad 5. Evt. valg af revisor 

Som i 2010 vil foreningen forsætte med at revidere sig selv. 

 

 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent for 2012 

Foreningen har typisk 115-150 medlemmer om året. For at kunne lave endnu bedre 

arrangementer foreslog bestyrelsen en fastsættelse af honoraret for 2012 til DKK 350. 

 

Ved en afstemning stemte ingen imod, alle stemte for eller blankt og forslaget blev dermed 

vedtaget. 

 

 

Ad 7. Drøftelse af foreningens navn 

Bestyrelsen har igennem året vendt det på baggrund af sidste års generalforsamling, men har 

ikke kunne finde et bedre alternativ.  

 

Det er forsat en åben drøftelse, som den nye bestyrelse vil tage op. Medlemmer er meget 

velkomne til at komme med gode ideer. 

 

 

Ad 8. Indsendte forslag fra foreningens medlemmer 

N/A 

 

 

Ad 9. Evt. 

Det blev drøftet om foreningen havde overvejet at tilmelde sig betalingsservice. Til dette 

oplyste bestyrelsen, at man havde kigget på muligheden, men det er en dyr løsning. 

 

 

 

Hellerup, 10. maj 2011/MS 

 


