
GENERALFORSAMLING I BØRNS VOKSENVENNER – 
SKIVEEGNEN

TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 PÅ FRISENBORGVEJ.

Formanden bød velkommen til de i alt 20 fremmødte.

Dagsorden:

Valg af dirigent. 
Kamma blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Valg af stemmetællere og referent. Som stemmetæller valgtes Torben Johansen og Ove 
Andersen. Referent blev Ellen.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

      Beretningen blev enstemmigt godkendt.
      Der blev gjort opmærksom på, at der i formandens beretning manglede oplysning 
om 
      Arrangementet på møllegården med kunstner Peder Stougaard.
      Kirsten Engeborg og Eigil Andersen, som begge forlader bestyrelsen, fortalte om         
      foreningens tilblivelse og takkede for deres tid i bestyrelsen.

 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren gennemgik det 
reviderede regnskab, som udviste et overskud i 2011 på 12.978,77 kr. og en beholdning 
pr. 31.12.2011 på 25.528,88 kr. Regnskabet er revideret af Knud Erik Due med en blank 
påtegning. 

Under diverseposten er medtaget indkøb af T-shirts med foreningens logo. Disse 
kan bestilles hos bestyrelsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ingen 
indsigelser hertil. Kontingentet er herefter uændret med 50 kr. pr. person.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ellen Andersen blev genvalgt. 
Eigil Andersen og Kirsten Engeborg ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen 
foreslog Karsten Toft–Hansen og Jette Holmberg. Karsten og Jette blev herefter 
valgt.
 Som suppleanter valgtes Ove Andersen og Gunhild Rasmussen.
Karsten Toft-Hansen er 47 år og lærer på Skivehus Skole, hvor han også er 
kontaktperson for elever med vanskeligheder. Han er desuden fodbolddommer i 
fritiden.
Jette Holmberg er 41 år og i gang med en læreruddannelse. Hun har selv 2 børn. 
Vil gerne 
efter endt uddannelse arbejde med børn med særlige behov.



Valg af revisor og revisorsuppleant. Knud Erik Due blev genvalgt som revisor. 
Til 
revisorsuppleant valgtes Jørgen Andersen.   

      9.   Eventuelt     
Elin meddelte, at hun ikke længere ønsker at være voksenven. Jeppe vil 
naturligvis stadig være velkommen hos Elin, når han finder tid.
Elin takkede bestyrelsen for god opbakning og samarbejde
Der fremkom forskellige forslag til fremtidige arrangementer:

Haunstrup Dyrepark
Legoland
Mønsted Kalkgruber mv.
Aktivitetsdag i samarbejde med Spejderne i Skive
Skovtur med madpakker

Erik har deltaget i et orienteringsmøde omkring et tiltag for børn i Red Barnets 
regi. Formålet er at arrangere udflugter for forældre og børn (samme målgruppe, 
som Børns Voksenvenner beskæftiger sig med).

Referent: Ellen Andersen


