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Egedal, den 30.08.2021 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Egedal Flygtningenetværk.  

Mandag den 30. august 2021 klokken 19.30 til 21.30.  
Sted: Ølstykke Bibliotek, kælderen/salen. 

 Vi startede med at høre om inddragelse af opholdstilladelser og behandling af disse sager ved Line Trap-
pehave og Stine Kehlet Andersen fra DFH. Power point fra oplægget er sendt på mail og lagt på facebook. 
 

Lise Hauge vores regionsrepræsentant fra DFH deltog også på generalforsamlingen. 
 

16 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.   
Steffen blev valgt. Steffen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
2. Valg af referent.  

Trine blev valgt. 
 
3. Valg af stemmetællere.  

Evie og Lise Hauge meldte sig (der blev ikke brug for stemmeoptælling denne gang). 
 
4. Beretningen fremlægges til godkendelse. 

Beretningen blev fremlagt af formanden, og blev godkendt. Birgitte tilføjede, at vi ikke var 
kommet i gang med kvinde- og mandegrupperne endnu. Endvidere mindede Birgitte os om, 
at der bliver afholdt foredraget Guds bedste børn d. 11/9 i kulturhuset. D. 9/10 kommer 
der foredrag om skilsmisse og d. 11/12 Julearrangement. Derudover vil der være et arran-
gement om kulturhusets udvikling d. 28/10.  
Vi er pt 66 medlemmer. 2 nye medlemmer er kommet til i år. 

 
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse.  

Regnskabet blev godkendt. Vi kommer til at tilbagebetale en stor del af §18 midlerne til 
kommunen. I den forbindelse blev det nævnt, at der stadig er økonomi i foreningen til at 
arrangere ture. Transport og forplejning betales af § 18 midlerne. 

 
6. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen forslag modtaget.  
 
7. Fastsættelse af kontingent for 2022.   

Der blev fremlagt et forslag fra bestyrelsen. Kontingentet fastsættes til 100 kr. pr. person 
årligt, som betales i første kvartal.  
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8. Fremlæggelse af budget til godkendelse.  
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Vi arbejder på at finde en billigere bank løsning, da 
gebyret er meget højt. Vi har fået alle de § 18 midler i 2021, som vi ansøgte om. Vi har 
yderligere modtaget 5000 kr. fra DFH til sommerfesten, som blev brugt til tryllekunstner og 
gaver. 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de næste 2 år.  

Bestyrelsen havde 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. 
 

Efter valg ser bestyrelsen således ud:  
 

• Birgitte Knak-Nielsen genvalgt. 
• Trine Kort Lauridsen genvalgt. 
• Birgit Krogh Andersen genvalgt.  
• En vakant. 
• Bestyrelsen består yderligere af Ali Rasheed, Souad Taha og Tommy Pein. 

 
Valg af suppleanter: 

 

• Kirstin Laursen genvalgt. 
• Elna Carlsen valgt 

 
10.  Valg af revisor og revisorsuppleant.  
 

Revisor: Steffen Knak-Nielsen genvalgt.  
Revisorsuppleant: Gunnar Brüsch genvalgt.  

 
 
11.  Eventuelt. 
 

Connie starter besøg op på Langekær igen efter en længere pause pga. corona og nye beboere. Connie 
spurgte om der var nogle, der kunne tænke sig at deltage. Evie og Elna, begge nye medlemmer, meldte 
sig. 
 

Bent sagde, at han er glad for at være i Egedal Flygtningenetværk og det samarbejde som vi har. Han tak-
kede bestyrelsen. 
 

Formanden sluttede af med at takke for god ro og orden. 
 
 
 
 
Egedal, den 8. september 2021: 
 
 
 

_________________________________  --------------------------------------------------  
Referent                              Dirigent   
 
 


