Beslutningsreferat fra generalforsamling i
Diabetesforeningens lokalforening i Holbæk Kommune
Generalforsamlingen blev afholdt den 21.02. 2019. 16 deltog i generalforsamlingen
Punkt
Valg af dirigent
(Navn og adresse inkl. email)

Beslutning
Pia Thomsen, piathomsen68@gmail.com

Bestyrelsens beretning

Vibeke Helwigh, fremlagde en god og fyldestgørende beretningen
og redegjorde for årets arbejde såvel det organisatoriske bl.a.
omlægningen af foreningens struktur Flytning af kontoret i Odense,
nedlæggelse af kontoret i København og det mere udadvendte
arbejde.
Information til medlemmerne er besværlig gjort af at mange af
medlemmerne ikke bruger mail.
Efter en kort debat blev beretning godkendt.

Regnskab

Behandling af evt.
indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
For- og efternavn

Bente Arvid Petersen
Fremlagde foreningen regnskab, som også var revideret af
foreningens revisor Rigmor Ottesen.
Revisor gjorde opmærksom på at det ikke er muligt at reviderer
da alle bilagene er sendt til Glostrup. Regnskabet blev godkendt.
Aktivitetsplan den fremlagte og godkendt på 31100 kr.
Planen er blev godkendt.
Ingen forslag

På valg er
Vibeke, som blev genvalgt
Samt et medlem mere Torben Joconde blev valgt

(Kontaktoplysninger for
den nye bestyrelse (navn, Niels ønsker ikke genvalg grundet flytning.
adresse, tlf. nr. samt e-mail) Generalforsamlingen valgte ligeledes Ove Erik Sørensen.
anføres på bagsiden)

Valg af
bestyrelsessuppleanter

Tony Jensen, Ellekrattet 9,4300 Holbæk, kajogand@gmail.com
Cecilie Ussing, Ringstedvej 40, 4440 Mørkøv, cu@os.dk

For- og efternavn
(Kontaktoplysninger for
de nye suppleanter (navn,
adresse, tlf. nr. samt e-mail)
anføres på bagsiden)
Valg af en kritisk revisor
Rigmor
(Navn og adresse inkl. email)
Rigmor revisor. Jan revisor sup
Eventuelt
Der var nogle udfordringer med oplægsholderne, det betød, at
ingen af kunne komme, så Vibeke påtog sig opgaven

Dato:
Dirigent
Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat og godkendt
regnskab fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens hovedkontor sammen med resultatet af
lokalforeningens /gruppens konstituering (se næste side).

Bestyrelsens sammensætning i Holbæk lokalforening
efter afholdt generalforsamling og konstituering d.
Medlems. og navn

Adresse

Tlf. nr.

E-mail

Formand

Vibeke Helwigh

29408837

vh@nvsvuc.dk

Næstformand

Torben Joconde

Kasserer

Bente Arild Petersen

Skolegade 24
4300 Holbæk
Riffelhavevej 29 St.
tv. 4300 Holbæk
Lundemarksvej 64
4300 Holbæk

61768783

bentearild@hotmail.com

Ove Erik Sørensen

Birkelunden 8
@hotmail.com
4300 Holbæk

40815485

Birkelunden@hotmail.com

1. suppleant

Tony Jensen

20741944

kajogand@gamil.com

2. suppleant

Cecilie Charlotte
Ussing

Ellekrattet 9, 4300
Holbæk
Ringstedvej 40,
4440Mørkøv

2078119

cu@os.dk

torben@joconde.dk

Sekretær
Alm. medlem
Alm. medlem
Alm. medlem
Alm. medlem

Kritisk revisor

Suppleant

Rigmor Ottesen
Jan A

Elmevej 13
Kundby
4520 Svinninge

59211034
24815223

Rigmor00944@Gmail.com

