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Referat af 

Generalforsamling i Agenda 21 Foreningen for Fredensborg Kommune 

tirsdag den 8. februar 2022 

Inden generalforsamlingen afholdt vi et offentligt møde, hvor der var et indlæg af tidligere 

udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN Christian Friis Bach.  

Titlen på indlægget var klima, ”En rejse i verden, værdighed og verdensmål” 

Christian fortalte meget levende om sit arbejdsliv og det blev en rundrejse fra Bolivias 

højland og Afghanistan til det tidligere Østtyskland og FN’s klimaforhandlinger.  

Han gav eksempler på, hvordan vi indefra og nedefra kan skabe forandringer til gavn for 

mennesker, miljø og klima. Men også om hvorfor det ofte går galt, når vi forsøger at skabe 

hurtige forandringer udefra og oppefra.  

Et spændende og tankevækkende indlæg ledsaget af billeder og beskrivelser, som var til stor 

inspiration for de fremmødte. 

I slutningen af indlægget var der tid til spørgsmål fra tilhørerne, mens der blev serveret 

kaffe/the og kage. 

Derefter blev selve generalforsamlingen afholdt, hvor dagsordenen var i følge vedtægterne: 

1. Formanden Finn Langgaard bød velkommen 

2. Dirigent: 

Michael Vaa blev valgt 

3. Referent: 

Merete Skjønberg Larsen blev valgt 

4. Bestyrelsens beretning v/ formanden blev taget til efterretning 

5. Regnskab for 2020 og 2021 og budget for 2022 blev gennemgået af 

kassereren og blev godkendt 

6. Bestyrelsen havde ingen forslag 

7. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

8. Kontingent foreslås uændret til kr. 150,- i 2022 – blev godkendt 

 Kontingent for ældrehaverne foreslås uændret til kr. 200,- i 2022 

                 – ligeledes godkendt 

9. Valg af formand – genopstiller for 2 år – Finn Langgaard blev valgt 
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10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 Til bestyrelsen valgtes for 2 år 

 Lilian Pedersen 

 Hans Haagensen 

 Til bestyrelsen valgtes for 1 år 

 Merete Skjønberg Larsen 

 Michael Vaa 

 Anne Foverskov 

Som suppleant valgtes for 1 år  

 Lotte Vaa 

11. Valg af revisor: 

 Niels Hald blev valgt for 1 år 

Torben Forskov blev valgt som revisorsuppleant for 1 år 

12. Permanente arbejdsgrupper: 

Ældrehaverne, der ledes af Anni Lenskjær og Merete Skjønberg Larsen 

13. Valg til eksterne poster: 

a. Grønt råd – Finn Langgaard, der som formand repræsenterer 

foreningen 

b. Klimaråd – Lotte Vaa repræsenterer foreningen med Finn 

Langgaard som suppleant. 

c. Kommunal arbejdsgruppe om stier – Merete Skjønberg Larsen 

14. Eventuelt 

Der var enighed om, at vi bør indføre en bedre og mere konkret 

mødestruktur på de månedlige møder – eventuelt nedsætte mindre 

arbejdsgrupper i forbindelse med omfattende emner, hvor det vil 

være hensigtsmæssigt at kun få bestyrelsesmedlemmer deltager. 

Bente Sonne har et ønske om at arbejde sammen med DN i 

forbindelse med fabrikation af børnetøj til udsatte lande. Kontakter 

evt. Niels Hald. 

Emnerne tages op på førstkommende møde (1. marts 2022) 

 

Merete Skjønberg Larsen  Michael Vaa 

Referent     Dirigent 

 

_________________________  _________________________ 


