Referat fra Generalforsamling i Psykiatri-Listen
Sted: Elsted sognegård, Elsted Kirkeplads 1, 8520, Lystrup
D. 14.06.2021, kl. 20.00-21.30

1: Valg af dirigent.
Carsten Beck
2: Valg af stemmetæller.
Carsten Beck
3: Formandens beretning
4: Regnskabsaflæggelse og godkendelse af Regnskab
Psykiatri-Listens kasserer fremlægger regnskabet og regnskabet gennemgås.
Jesper Didriksen har udført revision på regnskab og har udtalt: Psykiatri-Listens regnskaber for 2019 og
2020 er gennemgået. Ved stikprøver er der fundet overensstemmelse mellem bilag og det bogførte.
Der er ligeledes fundet overensstemmelse mellem regnskaberne og bankbeholdningen. Der er ingen
kassebeholdning. Det er mit indtryk, at regnskabet føres efter bedste regnskabsskik.
Regnskab godkendt.
5. Vedtægtsændringer
Følgende ændringer til vedtægterne drøftes:
§2 punkt b flyttes og kommer til at stå for sig selv under §10.
§6 stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af mindst fire
medlemmer og altid et ulige antal.
§6 stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst én over halvdelen er tilstede.
§4 stk. 7: Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
§4 stk. 8: Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
§4 stk. 10: Valg af 1 revisor
Vedtægtsændringerne godkendes enstemmigt

6: Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7: Fastsættelse af kontingent
Det vedtages at vi fortsætter med kontingent på 100 kr. om året.
8: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Colin Bradley, Tine Holm, Kamilla Pedersen genopstiller til bestyrelsen og har ingen modkandidater.
Valdemar Balle opstiller til den tomme plads i bestyrelsen. Der er ingen modkandidater.
Colin Bradley, Tine Holm, Kamilla Pedersen og Valdemar Balle indtræder hermed i bestyrelsen.
Rose-Marie Mollerup, Mikkel V. Rasmussen og Erik Gaardmann er på valg til GF 2022
9: Valg af 1. og 2. suppleanter
Louise Pedersen og Torben Nielsen stiller op som suppleanter.
Louise Pedersen indtræder som 1. suppleant for 2 år og Torben Nielsen som 2. suppleant i et år.
10: Valg af revisor
Ingen stillede op til revisor posten. Bestyrelsen pålægges at finde en anden løsning enten i og blandt
medlemmerne, eller ved brug af professionel revisor inden næste regnskabsaflæggelse.
12: Eventuelt.
Det konstituerende bestyrelsesmøde aftales at finde sted i forlængelse af bestyrelsesmødet.

