Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 for Dansk MPN Forening
Lørdag den 24. april 2021 kl. 13-15 virtuelt via Zoom

Tilmelding på én af følgende måder senest 22. april 2021:
•
•
•
•

E-mail til tilmeld@danskmpnforening.dk
Tilmeldingsformular på hjemmesiden: https://danskmpnforening.dk/generalforsamling2021
(Kræver login)
Accept af invitation i foreningens private Facebook-gruppe (Kræver medlemskab af gruppen)
Opkald til tlf. 51 94 15 86 (indtal på telefonsvarer).

Tilmeldte deltagere modtager inden generalforsamlingen link pr. mail til deltagelse i Zoom, med vejledning.
Teknisk hjælp til Zoom kan fås på tlf. 51 94 15 86 / mpn@danskmpnforening.dk / Facebook.
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Dagsorden
Kl. 12:00-13:00: Vi får de sidste med på Zoom
Deltagere følger venligst det udsendte link i god tid, f.eks. allerede kl. 12. Så hjælper vi dig ind.
Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Valg af dirigent og referent
a. Dirigent
b. Referent: Bestyrelsen indstiller Erik Jakob Ilsted Bech
Bestyrelsens beretning
Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer
(se bilag 1a for nuværende vedtægter og bilag 1b for foreslåede vedtægter):
a. § 4.2 ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned
indeværende år”
b. I § 4.2 indsættes følgende: ”Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, uden fysisk fremmøde.”
c. I § 4.3 indsættes følgende: ”Som fremmødte regnes både medlemmer og støttemedlemmer, der er
fremmødt fysisk, og medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt virtuelt ved at logge sig på
det online mødeforum, der måtte være stillet til rådighed af bestyrelsen.” efter ”Stemmeberettiget
er fremmødte medlemmer og støttemedlemmer, som har indbetalt kontingent rettidigt, jf. § 6.”
Aflæggelse af regnskab 2020 til godkendelse
a. Regnskab 2020 fremlægges på generalforsamlingen og på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
Vedtagelse af budget 2021 og kontingent for 2022
a. Budget 2021 fremlægges på generalforsamlingen på hjemmesiden inden generalforsamlingen.
b. Fastsættelse af kontingent:
i. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne sættes ned,
så de afspejler de færre arrangementer i 2020 og 2021.
Valg af formand
a. Per Kjær Erichsen modtager genvalg.
Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år
a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Lisbeth Søbæk Hansen modtager genvalg.
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Marijanne Fønskov Gerdts modtager genvalg.
c. Valg af suppleant for 2 år: Charlotte Grimm Thornberg modtager genvalg.
(Bestyrelsesmedlem Erik Jakob Ilsted Bech, Bodil Jordan og Kim Christian Hvidkjær
samt suppleant Conny Nissen Knudsen er ikke på valg.)

8.

Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år
a. Valg af intern revisor for 1 år: Klaus Thagaard Hansen modtager genvalg.
b. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Posten er vakant.
9. Valg af ekstern revisor for 1 år
a. Bestyrelsen indstiller genvalg af ReviPartner.
10. Indkomne forslag
a. Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest den 22. april 2021. Fristen er forlænget pga.
den ekstraordinære corona-situation.
b. Forslagsstillere har ikke mødepligt pga. den ekstraordinære corona-situation.
Formanden kan ekstraordinært fremlægge forslagene på generalforsamlingen.
11. Eventuelt
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