
Præstø Afdeling 

Referat af generalforsamlingen d. 24. januar 2017 kl 19 i ”Kirkehuset”, 4720 Præstø 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning v/ Lone Vagn-Hansen 

3. Årsregnskab og budget v/ kasserer Gurli Hansen 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af revisorer og suppleanter 

7. Eventuelt 

Punkt 1 Regionskonsulent Bo Hansen blev valgt til dirigent 

Punkt 2 Formandens årsberetning blev oplæst af Lone og godkendt. 

Punkt 3 Gurli gennemgik regnskabet og budget for det kommende år. Begge dele blev godkendt. 

Punkt 4 Der var ikke indkommet forslag 

Punkt 5 Lone Vagn-Hansen (formand) var på valg og blev valgt for de næste 2 år. Lone påpegede, at det var 

den absolut sidste periode og at hun ved generalforsamlingen 2019 vil trække sig og gå ud af bestyrelsen. 

Inger-Lise Sørensen havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen, men fortsætter (heldigvis) som 

aktivitetsleder i butik 66 og julehjælpen (med Birgit Grunnet).  

Birgit Grunnet, Lisa Wanscher og Vibeke Michaelsen blev alle 3 genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år. 

Christian Jensen havde trukket sig fra muligt valg til bestyrelsen p.gr.a. stor travlhed, hvilket er meget 

forståeligt.  

Alice Barlev blev genvalgt som suppleant for 1 år og Tove Jensen blev valgt som suppleant, ligeledes for 1 

år. 

Bestyrelsen er herefter som følger: 

1. Lone Vagn-Hansen (formand og sekretær) 

2. Marianne Lyngby 

3. Gurli Hansen (kasserer) 

4. Birgit Grunnet 

5. Lisa Wanscher 

6. Vibeke Michaelsen 

7. Jytte Christiansen 

 

Suppleanter: 



1. Alice Barlev 

2.  Tove Jensen 

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde i marts. 

Punkt 6 Revisorerne Peter Jersild og Per Sørensen blev begge genvalgt som revisorer - og som suppleant 

blev Hans Thormod Nielsen valgt. 

Punkt 7 Intet til dette punkt. 

Efter generalforsamlingen holdt vores lokale læge Christian Jensen et fantastisk spændende, interessant og 

meget meningsfyldt foredrag om sine oplevelser som udsendt sundhedsdelegat for Røde Kors. Det fik sat 

nogle tanker på plads omkring det frivillige arbejde vi udfører på sidelinjen, mens andre - som Christian 

Jensen - tager ud i verden og sætter livet på spil for at hjælpe andre.  

Der blev serveret kaffe og kage og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.    

Lone V-H, ref. 


