
 

 

Referat af generalforsamling i Selvhjælp Herning d. 24. marts 2019 kl.17:00 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Orientering fra koordinator 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt orientering om budgettet for 

2019 
5. Fastsættelse af kontingent for 2020 

Bestyrelsen foreslår at medlemskontingenter på kr. 100 pr medlem forbliver uændret 
 

6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Ulla Mortensen - ønsker ikke genvalg 
Birthe Sturm Andersens ønsker genvalg 
Sinikka Kangas Larsen ønsker genvalg 
Annemarie Fårup - fratræder bestyrelsen 
Birthe Mygind Thorup er ikke på valg 

 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt  

    
 

Der var 31 tilmeldte og 29 mødte frem 
  
Velkomst ved Anette Würtz 
 
“Dejligt at der er kommet mange og specielt at flere mænd har fundet vej her til”.. 
Efter sangen: “Kom Maj du søde milde.” startede generalforsamlingen. 
 
Punkt 1 
Til Dirigent blev revisor, Kirsten Østergaardvalgt, og hun fik herefter ordet 
 
Kirsten Østergaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt. Valg af stemmetæller blev udsat og gennemføres om nødvendigt.  
 
 
Punkt 2 
Bestyrelsens beretning. 
 
Ulla Mortensen fik ordet og berettede at bestyrelsen har afholdt 6 møder og at det har været en 
aktiv og engageret bestyrelse ligeledes fortalte hun om de mange opgaver som gennem året er 
blevet løst. Der henvises til bestyrelsens beretning i årsberetningen på side 6. 
En af de store udfordringer har været økonomien og uvisheden om, hvor mange penge Selvhjælp 
Herning vil få fremadrettet. Der var ikke spørgsmål til Bestyrelsens beretning og den blev godkendt 
med applaus. 



 

 

 
Punkt 3.  
Orientering fra koordinator. 
Anette Würtz orienterede om foreningens arbejde gennem 2018. Der henvises til afsnittene 
“Koordinatoren har ordet” og “selvhjælp i tal” på henholdsvis side 15 og side 2 i årsberetningen 
2018. 
Vi så filmen der var blevet om trivselsgrupperne og billederne fra premieren. 
I 2019 starter der nyt tiltag med sorggrupper for børn. 
 
Projektet med et Netværkshus for mænd er ikke forløbet som ønsket og huset vil lukke pr. 
31.05.2019. 
En Netværksgruppen for mænd vil forsætte i lokalerne Fredensgade 14 
 
PR gruppen vil arbejde med en bedre synliggørelse af Selvhjælp Herning. 
 
Koordinatoren afsluttede med en stor tak til alle selvhjælp Hernings bidragydere, frivillige, 
bestyrelsen og til personalet. En særlig stor tak var der til den afgående formand Ulla Mortensen, 
for et fantastisk samarbejde og konstruktiv sparring. 
 
Dirigenten konstaterede, der ikke var spørgsmål til koordinatoren. 
 
Punkt 4 
Kirsten Østergaard fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2018 og konkluderede at 
der ikke var bemærkninger til regnskabet og at det var tilfredsstillende. 
 
Det var muligt at stille spørgsmål til regnskabet - dette var ikke tilfældet og Generalforsamlingen 
godkendte regnskabet med applaus. 
 
Herefter gennemgik revisoren budgettet for 2019. Budgettet viste et underskud på kr. 44.000, som 
delvis skyldes hensættelse af feriepengeforpligtelse 
Budgettet blev godkendt uden yderlige spørgsmål. 
 
Punkt 5 
Som bestyrelsen havde foreslået, forblev medlemskontingentet uændret i 2020 på kr. 100,- pr 
medlem. 
 
Punkt 6 
Indkomne forslag - der var ikke nogen 
 
Punkt 7 
Valg af bestyrelse 
 
Birte Sturm Andersen, Sinnika Kangas Larsen ønsker begge genvalg. Herudover foreslår  
bestyrelsen 
Jørn Johansen, som er suppleant i den nuværende bestyrelse og Kim Lodahl, som arbejder ved 
kommunen, Ungdomsskolen, Ung i Herning.  Han er bl.a administrator på facebook siden "job til 
unge" har derudover arbejdet meget med salg, marketing og kommunikation. 
 
Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og de 4 blev valgt. 



 

 

Annemarie Fårup sagde ja til at bliver suppleant. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig samme aften og ser således ud: 
Birthe Sturm Andersen – formand 
Kim Lodahl – næstformand 
Sinikka Kangas – sekretær 
Birthe Mygind Thorup 
Jørn Johansen 
 
Anna Marie Faarup - suppleant 
 
 
Punkt 8 
Valg af revisor  
Kirsten Østergaard BDO blev foreslået og valgt med applaus 
 
Punkt 9.  
Anette Würtz sagde tak til den afgående bestyrelsesformanden. Der har været stor respekt for det 
arbejde Ulla havde udført. Ulla fik herefter overrakt vin og en gave. 
 
Anette Würtz gjorde opmærksom på den omdelte invitation til kaffe og kage for foreningens 
netværksgrupperne 
 
Annette Høffner takkede på vegne af personalet, Anette Würtz, for et godt samarbejde og hendes 
engagement som leder. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Anette Würtz, som endnu 
engang takkede for det flotte fremmøde og takkede dirigenten for god mødeledelse. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet og bagefter blev der serveret smørebrød, kaffe og lagkage. 
 
Referent: Lissy Jensen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


