
GENERALFORSAMLING I BØRNS VOKSENVENNER VIBORG-SKIVE

TIRSDAG, DEN 21. MARTS 2017 PÅ HØJSLEV KRO.

Formanden bød velkommen til de fremmødte (18 personer)

Dagsorden:

Valg af dirigent. 
Gert blev valgt.

Valg af stemmetællere og referent. Ellen blev valgt som referent
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

      Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Da kassereren var 
fraværende gennemgik Ellen det reviderede regnskab, som udviste et overskud i 2016 på 
1.428 kr. og en balance pr. 31.12.2016 på 49.089 kr. Regnskabet er revideret af Knud Erik 
Due med en blank påtegning. Der er pr. 31.12.2016, 20 medlemmer

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Behandling af indkomne forslag. 

Der ikke indkommet forslag.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ingen 
indsigelser hertil. Kontingentet er herefter uændret med 50 kr. årligt pr. person. 
Bestyrelsen vil øge indsatsen for at få flere medlemmer. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var: Erik Rasmussen, 
Kirsten Grove Kristensen, Gert Moltzen og Mathias Andersen. (Erik Rasmussen 
ønskede ikke genvalg). 
Efter forslag fra bestyrelsen blev Benjamin Overvad, Viborg valgt som erstatning 
for Erik Rasmussen. Herudover var der genvalg til Kirsten Grove Kristensen, 
Mathias Andersen og Gert Moltzen.
Af hensyn til geografiske uhensigtsmæssigheder blev Benjamin valgt for 1 år.
Der blev ikke valgt suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Knud Erik Due blev genvalgt som revisor. 
Til 
revisorsuppleant valgtes Jørgen Andersen.   
Eventuelt. Under punktet var forskellige drøftelser omkring bestyrelsens 
arbejdsområde.
Medlemmer ønsker sammenkomster, hvor der er fokus på erfaringsudveksling 
blandt voksenvenner.
Generalforsamlingen støtter op om, at børn i de geografiske yderområder også 
skal tilgodeses med mulighed for at få en voksenven. Der skal således laves tiltag, 



for også at få fat i voksenvenner i de samme områder.
Medlemmerne ytrer tilfredshed med at få tilsendt nyhedsbreve og andet 
oplysningsmateriale
Der er delte meninger omkring landsforeningens obligatoriske kurser for nye 
voksenvenner.
Medlemmerne vil gerne have tilsendt brochuremateriale, så de kan medvirke til 
udbredelse af kendskabet til foreningen.

  
Referent: Ellen Andersen


