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Referat af den ordinære generalforsamling i foreningen Egedal Flygtningenetværk afholdt
onsdag den 30. marts 2022 klokken 19.00 til 21.30.
Sted: Ølstykke Bibliotek.
Lise Hauge, regionskonsulent, deltog i mødet. Der var mødt i alt21. op til generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne

L.

:

Valg af dirigent: Steffen valgt som dirigent. Mødet lovligt indkaldt

2. Valg af referent: Elna valgt
3.

Valg af stemmetællere: Hanne og Tine meldte sig

4.

Formanden fremlagde beretningen tilgodkendelse. Beretningen var udsendt med
dagsordenen.

-

Medlemstald.d. 62

Forma ndens beretning godkendt med akklamation

5.

Regnskabet blev fremlagt tilgodkendelse.

-

Midlerne kommer fra: paragraf 18 midler, kontingenter og donationer.
I 2O2O|2O2L er der sket en tilbagebetaling til kommun en.27 .639,De dyre bankgebyrer omtalt.
En bankkonto koster 5000,- pr. år og kan ikke dækkes af paragraf 18 midler.

Regnskab godkendt med akklamation

6.
7

.

Behandling af indkomne forslag: lngen forslag indkommet.
Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår L00 kr. samt 50 kr. for personer
på integrationsydelse.

Vedtaget.

8.

Godkendelse af budget. (Budgetforslag vedlagt indkaldelsen som bilag)

-

Vi har fået paragraf 18 midler. De kan ikke bruges til fx. entre på Nyvang. Her må i st.
bruges egne midler
Det blev specielt bemærket, at der i år er budgettet med et uspecificeret bel6b på
7 .4OO kroner fra foreningens bankindestående, som foreningens bestyrelse kan bruge
ad. hoc. til udgifter som ikke er dækket af paragraf 18-midlerne.
Fore
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Budgettet godkendt

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

til bestyrelsen:

Souad Taha genvalgt
Tommy Pein genvalgt
Kirsten Laursen nyvalgt
Elna Carlsen nyvalgt

suppleanter: Anne-Mie HøjstedJohansen
Unn Kristensen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:

-

Revisor: Steffen Knak-Nielsen

Revisorsuppleant:GunnarBrrisch

11. Evt.: ingen kommentarer
Vores regionskonsulent Lise Hauge fortalte om Dansk Flygtningehjælps arbejde lige nu. Hun
orienterede om samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp medarbejdere i Ukraine. De har været
der fra 2Ot4 og er i Donbass regionen i Østukraine.
Der blev uddelt foldere om Hjælp og viden om Ukraine. Og en om den psyko-sociale linje med
ukrainske hjælpere

Efter generalforsamlingen ville bestyrelsen gerne høre medlemmerne om deres mening om 3
emner. Efter Corona skal vi nemlig se om vi kan komme i gang igen på 3 områder. Lektiehjælp,
kvindegruppe og mandegru ppe.
Deltagerne fordelte sig derefter i 3 grupper som talte om henholdsvis:

Mandegruppe
Kvindegruppe
Lektiehjælp

Dato: l-00422

Dato: LOO422
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Dirigent: Steffen Knak-Nielsen

Referent: Elna Carl sen

Foreningens hjemmeside: www.esedal-flvstningenet.dk

