Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen
DINNødhjælp
afholdt den 14. januar 2017, kl. 14:00, Marselis Tværvej 4 8000 Aarhus C

Til stede var:
Anja Ringgren Lovén
Christel Janize Grubert
Kaja Bitsch Vigtoft
Martin Kibsgaard Jensen
Eskild Christiansen
Anita Christiansen
Didde Vigtoft
Cathrine Knøsgaard Christensen
Rene Stenvang
Isabella Stenvang
Inge Grethe Hundtoft
Trine Fastrup Nielsen

Der forelå endvidere 23 stemmeblanketter vedr. afstemning om vedtægtsændringer.
Der var således repræsentation af 34 ud af foreningens ca. 3400 stemmer.
Der forelå følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Vedtægtsændringer i overensstemmelse med vedlagte vedtægtsudkast
3) Valg af revisor
4) Valg af ny bestyrelse

1. Valg af dirigent
Martin Kibsgaard Jensen blev valgt som dirigent og indledte med at orientere om at de
eksisterende vedtægter ifm at dagsordenens pkt. 2 vedr. vedtægtsændringer forudsatte flertal
blandt alle stemmeberettiggede medlemmer i foreningen. Da antallet af foreningens medlemmer
har haft en kraftig vækst gennem de sidste år, samt det forhold at foreningens medlemmer er
bosiddende over hele verdenen, gav de gældende vedtægter udfordringer ift. At sikre en
beslutningsdygtig generalforsamling. På den baggrund har foreningen i samråd med
advokatfirmaet Gangsted Rasmussen foretages indkaldelse til den ekstra ordinære
generalforsamling.
På baggrund af dette konstaterede dirigenten at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtige, hvilket blev tiltrådt af generalforsamlingen.
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2. Vedtægtsændringer i overensstemmelse med vedlagte vedtægtsudkast
Anja Ringgren Lovén gennemgik for generalforsamlingen baggrunden for vedtægtsændringerne,
herunder behovet for at tilpasse disse ift. Foreningens nuværende virke, hvis omfang er væsentligt
forøget ifm. Udvidelsen af børnehjemmet.
Det udsendte udkast til nye vedtægter blev vedtaget ved urafstemning med en stemmefordeling
af 23 for, 0 imod og 0 blankt.
3. Valg af revisor
Der var enstemmigt valg af Jakob Ditlevsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
4. Valg af ny bestyrelse
Bestyrelsen blev enstemmigt valgt blandt de fremmødte medlemmer og består herefter af
Martin Kibsgaard Jensen
Anja Ringgren Lovén
Christel Janize Grubert
Eskild Christiansen
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende ved bestyrelsesmødet, med Martin Kibsgaard Jensen
som formand og Eskild Christiansen som næstformand.
5. Evt
Der var en general drøftelse på generalforsamlingen om foreningens positive vækst, og ikke
mindst øget arbejdsomfang.

Kl. 14.45 konstaterede dirigenten dagsorden for udtømt, og hævede herefter den ekstraordinære
generalforsamling.

Århus, den 14. januar 2017
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