
 

Dagsorden for generalforsamling i Indre Mission i Odense 

torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.30 i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C 

 

Dagsorden jævnfør vedtægterne: 

1. Indledning med andagt. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år. 

5. Drøftelse og godkendelse af formandsberetningen. 

6. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

7. Drøftelse og godkendelse af regnskabet. 

8. Beretninger/orienteringer fra diverse arbejdsgrene. 

9. Indkomne forslag. 

10. Valg til bestyrelsen. 

11. Valg af suppleanter. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

13. Eventuelt. 

14. Drøftelse under kaffen: ”Hvordan kommer vi bedst tilbage som fællesskab efter nedlukningen?” 

15. Afslutning 

 

Følgende er på valg til bestyrelsen i år: 

Svend Boll (genopstiller), Hans Ravn (genopstiller), Mette Ringsmose (genopstiller ikke), Jonas Egede Pedersen 
(genopstiller ikke). 

Bestyrelsen opstiller til bestyrelsen: Kitzi Lindberg og Benjamin Ravn. 

Bestyrelsen opstiller til suppleanter: Erik Østergaard Hejlskov Jensen og Jonas Egede Pedersen.  

 
Fra vedtægterne: 

§4.1. 

Stemmeret ved Indre Mission i Odense’s generalforsamling har enhver bidragyder over 18 år, som har deltaget praktisk og 
økonomisk til foreningens drift i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen. Ægtefæller opfattes som 
bidragydere, hvis blot den ene kan dokumentere sig som bidragyder. Bidragydere er selv ansvarlig for via henvendelse til 
foreningens kasserer at sikre, at de er optaget på adresselisten, som fungere som stemmeliste. 

For at opnå stemmeret, skal man desuden kunne tilslutte sig foreningens grundlag og formål som nævnt i §2. 

§4.2 

For at opnå stemmeret skal man minimum have bidraget økonomisk med kr. 100. Ægtepar skal samlet have bidraget med kr. 
200. 

§5.4  

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest fjorten dage før 
generalforsamlingen. 

§5.5  

Kandidatforslag til bestyrelsesvalget indleveres skriftligt og med kandidatens tilslutning senest otte dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget. 

 

Vedtægterne kan findes på hjemmesiden www.odenseim.dk, hvis man har login. Efter at være logget ind, vælges 
mappen Dokumenter på brugersiden. Vælg her mappen ”Vedtægter og politikker”. Alternativt kan vedtægterne 
rekvireres hos formanden. 

 

På bestyrelsens vegne  

Jens Kjær, formand for Indre Mission I Odense 


