
Referat fra Generalforsamling i Kristelig Handicapforening i 2015 

  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

- Dirigent: Jens Jul Jacobsen 
- 73 stemmeberettigede 
- Referent: Rikke Thomassen 
- Stemmetællere: Karl Lund, Preben Nielsen 

 

2. Bestyrelsens beretning  
 

- Se bilag (skriftlig beretning og powerpoint) 
 

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab 
 

- Se bilag (regnskab) 
 

4. Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab 
 

- Sonja Møller: Hæftede sig ved etablering af korps af frivillige. Hvordan samarbejder vi bedst med 
kommunerne? Vi kunne i KH drage nytte af de lokale handicapråd?  

- Jørn Jensen: Det er ikke sikkert, at man kan komme til at bo i et kristent bofællesskab. Vi skal ikke 
blive forundret, hvis vi en dag kommer dertil, at det ikke bliver tilladt med kristne bofællesskaber. 
Husk at have det i baghovedet.  

- Beretningen godkendt med 73 stemmer. 
- Regnskabet godkendt med 73 stemmer. 

 

5. Valg til bestyrelsen 
 

- Opstillet: 
o Nanna S. Hansen 
o Anne Marie Sode Jensen 

- Valget bortfalder, da antallet af opstillede svarer til det antal, der skal vælges ind i bestyrelsen.   

 

6. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. 
 

- Brandt revision og rådgivning, Kolding 



7. Indkomne forslag 
 

- Forslag vedr. kontingent vedtaget.  
o 250 kr. for enkeltpersoner.  
o 400 kr. for par.  
o For bofællesskaber: 2.500 kr. pr. beboer på bofællesskaberne. 

8. Eventuelt 
 

- Birger Haue-Hansen: Har fået et spørgsmål fra en mor, hvis søn er psykisk syg. Kan KH gøre noget 
for de psykisk syge? 

- Poul Erik Jensen: Tak til Thomas. Opbakning til at deltage i og samarbejde med lokale handicapråd.  
- Bjarne Ingemansen: KH er ikke medlem af DH. Det vil være svært at komme med i lokale 

handicapråd uden at være medlem af DH. 
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