
Referat generalforsamling i Landsforening Kreds Østjylland 26/2-2022 

 

 

1) Valg af dirigent:  

Jan Østergaard er valgt til dirigent. Det konstateres at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

2)  Formandens beretning. 

 Formand aflægger beretning. Beretningen godkendes af de fremmødte. 

3) Kassererens beretning: 

Regnskabet gennemgås af kassereren. Der opfordres at tjekke en ekstra gang om midler til SOME 

kursus egentlig skulle på regnskabet for 2021, eller det hører til på regnskabet for 2022. 

Der er stillet spørgsmål om hvorfor nogle kommuner ikke har søgt/fået §18 midler. Svaret er at §18 

midler søges af borgere, som er bosiddende i kommunen hvor §18 midlerne søges. Bestyrelsen kan 

være behjælplig med at søge. 

Der kommenteres, fra salen, at Kreds Østjylland fortsat er en stor formue. svaret er også, at 

grundet corona, har det været yderligere svært at afvikle eller skabe aktiviteter for foreningens 

midler. Der opfordres til, at medlemmer kommer med gode ideer til oplæg og aktiviteter, der kan 

være relevante fremadrettet. Og om man ikke kunne få flere aktiviteter for dette. Svaret er at der 

også skal være arbejdskraft til arrangementer, og det er alle medlemmer der har mulighed for selv 

at lave arrangmenter. Det vil være muligt at søge økonomisk støtte ved bestyrelsen og rådgivning i 

forhold til at lave arrangement.  

4) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 

1) Forslag om deling af kredsen. Hvor Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov trækker sig ud af 

Kreds Østjylland og bliver til Kreds Kronjylland.  

Beslutning: Bestyrelsen vil arbejde aktivt for en fortsat drøftelse og endelig beslutning om 

deling af kreds Østjylland eller ej.  

På nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen ikke at skabe yderligere uvished for medlemmerne 

i de 4 kommuner. De oprindelige forslagsstillere fra Repræsentantskabsmødet 2021 er ikke 

mødt frem på Generalforsamlingen i dag. 

Generalforsamlingen vedtager, at der kan indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvis 

de oprindelige forslagsstillerne, bag forslaget om at lave en kreds Kronjylland, tager kontakt til 

bestyrelsen og ytre ønske om dette.  

 

Da punkt 1 trækkes, behandles Punkt 3 og 4 ikke. 

4) Enstemmig vedtagelse af at Samsø indskrives i listen over kommuner som udgør Kreds 

Østjylland.  

5) Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

6) Ingolf Yde og Berith Hellegaard er valgt til stemmetællere. 

 

Valg til bestyrelsen. Der er 4 pladser der skal besættes. Følgende stiller op: 

Elisabeth Sørenen, Randers genopstiller 

Marie Persiani, Randers genopstiller 

Gunvor Trinderup Schaldemose, Århus 

Ole Steffensen, Horsens 

Agnethe Bjørn Olsen, Horsens 

 



Gunvor Trinderup Schaldemose valgt med 24 stemmer 

Agnethe Bjørn Olsen, valgt med 17 stemmer 

Marie Persiani, valgt med 17 stemmen  

Elisabeth Sørensen, valgt med 17 stemmer. 

 

 

Valgt til suppleant: 

- Resi Henningsen, Skanderborg – 1. suppleant 

- Ole Steffensen, Horsens – 2. suppleant 

- Birgitte Nielsen, Århus – 3. suppleant 

- Elsebehth Piil Svane, Århus – 4. suppleant 

- Joan Wøhlk Petersen, Århus – 5. suppleant 

7) Valg til repræsentantskabet: 

- Birgit Ravn 

- Gunvor Tinderup Schaldemose 

- Nauja Fleischer  

 

Suppleant til repræsentantskabet: 

- Karin Øgir 

8) Valg af revisor 

Knud Jensen og Hanne Klærke genvælges. 

9) Der er ikke punkter til eventuelt. 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Marianne Banner 

Næstformand: Gunvor Tinderup Schaldemose 

Kasser: Erik Rasmussen 

Vi har visionsdag den 13/3-2022 kl. 9.30, Havkærparken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


