
Side 1 af 2 
 

Ekstraordinær generalforsamling søndag d. 5. juli 2020 

 

Deltagelse af 15. 

 

Åbning ved Morten Troest omkring baggrund for indkaldelse af ekstra ordinær generalforsamling. 

19 underskrifter som dokumentation for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.   

Punkter for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 

- Mistillid til formand og kasserer. 

- Regnskab med bemærkninger, og derfor ikke godkendt. Ej heller underskrevet af hele bestyrelsen 

før gennemgang af revisor. 

- Vedtægter ikke overholdt. 

- Lukket konto i Norge uden om resterende bestyrelse. 

- Ingen respons ved kontakt til Kirsten. 

- Egenrådige beslutninger uden om øvrige bestyrelse. 

- Manglende adgang til bestyrelsesforum.  

 

Pkt. 1  

Dirigent – valgt Sigurd René Sigurdson. 

Stemmetællere – Birgit Rubæk og Jette Smidt. 

Lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

En enig ekstraordinær generalforsamling har vedtaget at ekskludere formand og kasserer grundet mistillid 

og arbejde imod foreningens vedtægter og virke. 

 

Pkt. 2 

Valg til bestyrelse  

Hverken Kirsten eller Ejvind er mødt op til den ekstraordinære generalforsamling.  

Bestyrelseskandidater ønsker gennemgang og revision af foreningens vedtægter i umiddelbar 

sammenhæng med valg til bestyrelse.  

Der er kun opstillet 1 kandidat til formandsposten. Jan Hurup Hansen vælges enstemmigt som formand. 

Som øvrigt bestyrelsesmedlem opstiller og vælges Morten Troest. 

Nuværende bestyrelsesmedlem Marianne Bonne ønsker fortsat at være medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen fortsætter derfor med 3 medlemmer frem mod næste års generalforsamling. 

Der ønskes 2 suppleanter til bestyrelsen for at kunne have sparring og deltagelse ved møder, hvis det 

ønskes. 

Sigurd René Sigurdson og John Larsen vælges som suppleanter. 

Revisor – her vælges Bjørn Nyrnberg. 

Der er ligeledes behov for en webmaster til hjemmesiden, så den bliver opdateret. 

 

Fælles ekstraordinær generalforsamling er enige om at gennemgå vedtægter for revision for foreningens 

virke.  

Et sæt standardvedtægter fra Danske Forening Direkte danner grundlag og sammenskrives med 

foreningens gamle vedtægter.  

Se Bilag med vedtægter 2020. 

 

Medlemsblad vil fortsat blive udsendt, men der vil fremadrettet blive udgivet et om foråret og et om 

efteråret.  
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Spørgsmål vedr. foreningens konto og indestående fra et medlem. 

Kontoen er sat i bero. Der skulle være ca. 32.000 kr. pr. 31. dec. 2019 og 30x150 kr. for medlemskontingent 

2020.07.06 Kontoen er sat i bero, og kan derfor ikke benyttes. 

Papirerne med revideret bestyrelse og foreningsoplysninger skal indsendes til Danske Forening Direkte og 

herefter kan foreningen overtage kontoen igen.  

 

Pkt. 3  

Referat fra ekstraordinær generalforsamling udsendes efterfølgende. Her bedes ikke betalende 

medlemmer om at betale inden for 30 dage. 

I brevet vil der blive opfordret til at indsende ideer til NHS.  

Medlemsblad udkommer om foråret med indkaldelse til generalforsamling. Blad nr. 2 udkommer efterår, 

med referat for generalforsamlingen.  

Flere folk til at lave artikler + billeder ønskes. 

Fx portrætter osv. 

Bytte artikler med andre landes artikler. Vigtigt med tilladelse og copyright.  

Events: 2-3 i hele landet. Fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland. Muligheder i at lave over hele landet. Evt. lave 

lokale kredse, der kan være med til at lave events og hvor flere holder åbent have samtidig. 

En ny folder, der skal lokke nye medlemmer til. 

På Facebook er der  

Nordisk Hosta Selskab og Vild med Hosta. 

Drøftelse om at NHS på facebook laves om til side for medlemmer og her kan der laves fx auktioner til 

medlemmer.  

Mulighed for at lave et badge til at ligge på sit profilbillede. 

Evt.  Arrangementer fx ture til udlandet. 

 

Den nye formand takker for opbakningen til foreningens fortsat virke og fremtid. 

 

5-7 2020 

Referent  

Bjørn Nyrnberg 

 


