
 

Referat fra ordinær generalforsamling 
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28. april 2018 kl. 13.00 

i Kulturhus Indre By, København 

 

Formanden Kenneth Ibsen bød de fremmødte velkommen. 

 

1. Valg af dirigent: Susanne Høyer 

 

2. Valg af referent: Rune-Christoffer Dragsdahl 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev 

godkendt. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

 

Formand Kenneth Ibsen fortalte om den fantastiske udvikling i året, der er gået. Foreningens 

mange aktiviteter omtales i beretningen i regnskabet, og der henvises dertil for yderligere 

detaljer. Det blev oplyst, at foreningen nu har cirka 2.300 medlemmer. Formanden takkede 

de ansatte og de mange frivillige for deres store indsats. Beretningen blev godkendt. 

 

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

 

Generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl fremlagde regnskabet på vegne af kasserer 

Mie Nordly, som desværre ikke havde mulighed for at være til stede på grund af en 

konference i Berlin. Det blev enstemmigt godkendt. 

 

Allan Ramby foreslog, at posterne i regnskabet opstilles mere systematisk med underposter, 

så det bliver mere overskueligt. Kaare Beck foreslog desuden, at der indføres noter i 

regnskabet, så det bliver muligt at se flere detaljer. Bestyrelsen tager begge forslag til 

efterretning og overvejer måder at forbedre regnskabets klarhed på. 

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år 

 

Generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl fremlagde budgettet for 2018 på vegne af 

kasserer Mie Nordly, som desværre ikke havde mulighed for at være til stede på grund af en 

konference i Berlin. Det blev enstemmigt godkendt. 

 



Peder Bjerring spurgte til, om egenkapitalen er lidt for lille i forhold til omsætningen. 

Bestyrelsesformanden svarede, at bestyrelsen er opmærksomme på dette – at sikre en 

konsolidering i nærmeste fremtid, når der er midler til det. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for næste år 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for husstandsmedlemskaber hæves til 400 kroner om 

året fra og med 2019, eftersom man får 3 medlemskort og stemmeret til alle i husstanden, 

og det er mere administrativt krævende end individuelle medlemskaber. Forslaget blev 

vedtaget med stort flertal. 

 

Flere medlemmer foreslog, at husstandskontingentet afskaffes for nye medlemmer med det 

argument, at medlemskab principielt set bør være individuelt, og at det gør arbejdsgangene 

nemmere for foreningen. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 11 blanke stemmer 

og 16 stemmer imod. 

 

Det blev diskuteret, om der kræves absolut flertal eller relativt flertal, og det blev foreslået, at 

bestyrelsen forud for næste års generalforsamling laver et forslag til vedtægtsændring, som 

præciserer dette. Det blev besluttet i forbindelse med den igangværende generalforsamling 

at følge den form for flertal, som er mest gængs i Danmark, bl.a. i Folketinget, relativt flertal.  

 

Flere medlemmer foreslog, at husstandskontingentet helt afskaffes, også for eksisterende 

medlemmer, fra og med 1. januar 2022. Forslaget blev ikke vedtaget – der var 18 stemmer 

imod, 12 blanke stemmer og 15 stemmer for. 

 

Bestyrelsen foreslog, at standardkontingentet fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt 

vedtaget. 

 

8. Forslag fra bestyrelsen 

 

Bestyrelsen fremlagde 1 forslag til vedtægtsændring.  

 

Forslag 1 

 

Tilføjelse til formålsparagraffen 

§2 Formål 

at fremme udbredelsen af bæredygtige, plantebaserede former for landbrug, herunder f.eks. 

økologi, permakultur og lignende, af hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed 

 

Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer for, 1 blank stemme og ingen imod. 

 

9. Indkomne forslag 

 

Der var 1 indkommet forslag, men forslagsstiller Ib Lynæs Hansen frafaldt forslaget og 

støttede i stedet bestyrelsens forslag. 

   

10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond  

Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse 



 

Årsberetning og regnskab blev fremlagt af formand Kenneth Ibsen. Regnskabet blev derpå 

godkendt enstemmigt.  

 

Ole Schrøder foreslog, at fonden nedlægges, og at det umiddelbart vil betyde, at alle 

midlerne uddeles til børnehjemmet i Indien, som har modtaget støtte i mange år, eller 

alternativt at formålsparagraffen søges ændret, og at halvdelen af midlerne så kan gå til 

børnehjemmet i Indien, og den anden halvdel kan gå til et projekt med heksebørn. 

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og vil overveje, om man vil gå videre med forslaget. 

 

Indkomne forslag og ansøgninger til børnehjemsfonden 

 

Fonden har ikke modtaget nogen nye ansøgninger. 

 

11. Valg 

 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Mette Johannsen, Anne Palm-Henriksen og Louise 

Johansen. Mette Johannsen genopstillede, Anne Palm-Henriksen og Louise Johansen 

genopstillede ikke (sidstnævnte opstillede dog som suppleant, se nedenfor).  

 

Foruden Mette Johannsens genopstilling opstillede Mette Smil Fisker, Ditte Hillebrand 

Mortensen og Rebecca Henriksson. I alt 4 kandidater til 3 poster. Mette Johannsen, Mette 

Smil Fisker og Ditte Hillebrand Mortensen fik flest stemmer og blev dermed valgt. Alle tre er 

valgt for 3 år. 

 

Fire kandidater opstiller som suppleanter for 1 år, og de vælges enstemmigt i følgende 

rækkefølge foreslået af dem selv og godkendt af generalforsamlingen: 

1. suppleant: Mads Jørnø 

2. suppleant: Rebecca Henriksson 

3. suppleant: Nicky Brown 

4. suppleant: Louise Johansen 

 

Kaare Beck genopstiller som revisor og genvælges. 

 

Joachim Robert genopstiller som revisorsuppleant og genvælges. 

 

12. Eventuelt 

 

Karin Elrød foreslog, at bestyrelse, ansatte og frivillige alle fik et stort bifald, hvilket 

generalforsamlingen derpå gav. 

 

Dirigenten takkede til slut de fremmødte for god ro og orden. 

 


