
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 22.4. kl. 17.00 

 

Tilstede: Fouzia Awala, Yvette Larsen, Gert Tillebæk, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala 
   Janne Egelund Andersen, Yvonne Jørgensen, Haawa Abshir, Esther Haugaard,  
   Birthe Munthe, Yvonne Jørgensen 

 
Afbud:   Bent Jensen.  
 
Kirsten Falster var ikke blevet orienteret om mødets afholdelse så hun var lovligt 
undskyldt.  
 
Referent: Lars Thorndal 

 

 

1.  Velkomst ved formanden. 
 
Bestyrelsens nye formand, Yvette Larsen, bød velkommen. Yvette udtrykte sit 
ønske om et godt samarbejde. Yvette vil tage ud og besøge foreningerne for at tage 
en samtale omkring deres ønsker og behov.  
 

2.  Valg af ordstyrer. 
 
Ulla blev valgt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Evaluering af generalforsamling blev tilføjet.  
 
3.a Evaluering af generalforsamling.  
 
Gert Tillebæk ønskede nedenstående indlæg ført til referat. 
 
Citat: Kan det have sin rigtighed at vi i den frivillige verden skal behandle hinanden 
på en måde som jeg mener uværdigt, man stiller op som kandidat til 
formandsposten uden at have meddelt dette inden generalforsamlingen, så kunne 
man have fået en god debat om hvad forskellen var på de holdninger som de 2 
kandidater har.  
 
Det er også uhørt at man oplever en tidligere ansat (Trine der selv har fratrådt sin 
stilling) optræde på vores generalforsamling som en person der bevæger sig rundt 
blandt foreningernes delegerede under afstemningen om formands posten, hun 
havde intet at gøre på vores generalforsamling. Citat slut. 
 



 
 
 
Indlægget blev debatteret og forskellige opfattelser blev delt. Yvette delte sine 
motiver for sin opstilling.  
 
Det kan være relevant inden næste generalforsamling at debattere om en kandidat 
skal melde sit kandidatur forud for generalforsamlingen.  
 

4. Konstituering af bestyrelsen. 
 
Formanden blev bedt om at fortælle som sine visioner for foreningen.  
 
Formanden udtrykte at hun havde et kritikpunkt hvori hun nævnte at den tidligere 
formand og næstformand ikke har hjulpet til med det praktiske i forbindelse med 
afholdelse af diverse arrangementer.   
 
Esther Haugaard blev foreslået som ny næstformand. Esther Haugaard blev 
enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsen blev konstitueret som følger:  
Yvette Larsen – formand 
Esther Haugaard – næstformand 
Ulla Spangtoft – Kasserer 
Gert Tillebæk – bestyrelsesmedlem 
Fouzia Awala - bestyrelsesmedlem 
Yvonne Jørgensen – bestyrelsesmedlem 
Haawa Abshir – bestyrelsesmedlem 
Birthe Munthe – bestyrelsesmedlem 
Janne Egelund Andersen – kommunal embedsmand 
 
Suppleanter: 
 
Kirsten Falster 
Bent Jensen 
 

5. Konstituering af Forretningsudvalget. 
 
Det blev debatteret om hvorvidt foreningen stadig skal have et forretningsudvalg. 
FU kan indtil videre ikke nedlægges eftersom det står i forretningsordenen.  
 
Det blev besluttet at FU på næste møde skal debattere udvalgets fremadrettede 
berettigelse. FU´s oplæg skal derefter fremlægges på førstkommende 
bestyrelsesmøde.  
 
Punkter til næste bestyrelsesmøde:  
- Gennemgang af forretningsordenen.  



 
 

- Gennemgang af ansvars og rollefordeling.   
 
Punkt til næste FU møde. 
- Forretningsudvalgets fremadrettede berettigelse. Skal fremlægges for 

bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde d. 27.5.  
 

6. Eventuelt. 

 

I forretningsordenen § 1 stk. (Se bilag 1) står der at bestyrelsens referater kan 

udsendes til medlemsforeningernes formænd når referatet er godkendt af 

bestyrelsen. Dette er ikke sket tidligere. Det blev besluttet at godkendte referater for 

fremtiden skal lægges på foreningens hjemmeside.  

I forretningsordenen § 3 Stk. 6. står der at kassereren skal tilsende bestyrelsen 
driftsregnskab 2 gange om året når der er foretaget en budgetrevision.  
Dette er ikke sket tidligere. Det budgetreviderede regnskab skal i fremtiden 
forelægges bestyrelsen 2 gange årligt.   
 

Lars Thorndal foreslog at servere porresuppe med friskbagt brød til cykeldagen 

søndag d. 9.6. Dette blev vedtaget. Lars står for tilberedningen.  

Således forstået af referenten 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag den 27.5.2013 kl. 17.30. 

 

Med venlig hilsen 

På formandens vegne 

Lars Thorndal 

 

 

 


