
 
 
 

 

Referat af generalforsamling i Kristelig Handicapforening 12. marts 2016 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

- Dirigent: Peder Andreasen 
- Referent: Rikke Thomassen 
- Stemmetællere: Gitte Poulsen og Arne Dejbjerg 
- 69 stemmeberettigede 

 
 

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 
 

- Beretningen udleveret skriftligt og supplerende beretning mundtligt.  
Se bilag, beretning og powerpoint-slides. 
 

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 
 

- Beretning og fremlæggelse.  
 
 

4. Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab 
 

- Beretningen godkendt med 69 stemmer. 
- Regnskabet godkendt med 69 stemmer. 

 

5. Valg til bestyrelsen  
 

- Opstillede kandidater 
o Thomas Bjerg Mikkelsen 
o Lars Bækgaard 
o Bjarne Ingemansen 
o Karsten Rughave Sørensen 

 
- Der er opstillet fire kandidater, og der skal vælges fire. Da et bestyrelsesmedlem har 

trukket sig i utide, skal der vælges tre medlemmer for en 2-årig periode og et medlem 



 
 
 

 

for en 1-årig periode. Den person, der får færrest stemmer, vil blive valgt for en 1-årig 
periode. 
 

- Valgt for en 2-årig periode: 
o Thomas Bjerg Mikkelsen 
o Lars Bækgaard 
o Bjarne Ingemansen 

 
- Valgt for en 1-årig periode: 

o Karsten Rughave Sørensen 
 

- Opstillet og valgt af KH-bofællesskabernes bestyrelser 
o Mogens Stig Nielsen 

 
- Opstillet og valgt af KH-bofællesskabernes ledere 

o Anne Brorson 
 

- Dirigenten præciserede, at når man er valgt ind i KH’s bestyrelse, repræsenterer man 
ikke et bestemt bofællesskab, men arbejder for den forening, man sidder i 
bestyrelsen for.  
 

6. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 
 

- Brandt Revision i Kolding er valgt. 
 

7. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet for det 
kommende år i henhold til paragraf 3, stk. 2. 
 

- Uændret kontingent.  
o 250 kr. for enkeltpersoner 
o 400 kr. for par 
o For bofællesskaber: 2.500 kr. for pr. beboer på bofællesskabet 

 

8. Eventuelt 
 

- Mogens Stig Nielsen: Ønsker at arbejde for at den fælles Sommerrejse i Kristelig 
Handicapforening kan genopstå.  




