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1. Valg af dirigent og referent.   

Ole Bak Sørensen er valgt som dirigent og Lars Bonde som referent. 

Mødet er lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Formandens beretning fremlægges.   

Formanden fremlagde beretning. Se bilag. 

 

3. Formanden fremlægger bestyrelsens planer for det kommende år.   

Formanden fremlagde bestyrelsens planer for det kommende år. Se bilag.  

Der er indgået aftale vedr. landsmøde 2021 i Vingsted. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt godkendelse af budget.  

Kassereren gennemgik regnskab og fremlagde budget. Se bilag.  

Regnskab og budget er godkendt.  

Det var et enkelt spørgsmål vedr. DrugStars. 

 

5. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent for fuldt medlemskab og for støttemedlemmer – 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for fuldt medlemskab og for 

 støttemedlemmer.   

Det blev vedtaget. 

 

7. Valg af formand (hvert 2. år.). Formanden er ikke på valg.  
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8. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.   

Næstformand Lars Bonde - ikke på valg.  

Bestyrelsesmedlem / kasserer Hanne Lindhardt – ikke på valg.  
Bestyrelsesmedlem Morten Buus Andersen - på valg. Blev genvalgt.  
Bestyrelsesmedlem Thorstein Swierkosz – på valg. Blev genvalgt. 
Bestyrelsessuppleant. Sven Back – ikke på valg.  

Karina Sørensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen som afløser for Marie 

Louise Møller Skov, der havde stillet sit mandat til rådighed. 

 

Valg af 2 revisorer og suppleant hertil.  

Revisor Jørgen Nielsen - på valg. Blev genvalgt. 
Revisor Mogens Buhelt - ikke på valg.  
Revisorsuppleant Mikkel Buhelt – på valg. Blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt.   

Ole Bak Sørensen mener at punktet var overflødigt. Der var generel opbakning 

til at punktet var på dagsordenen. 

Der var et spørgsmål om hvorvidt de to planlagte endagsture i august forventes 

gennemført. Det gør de. 

 

 


