
Referat af Generalforsamling d. 25/2 - 22 kl. 1730
Referent: Maria Martinez 

Dirigent: Mads Haugaard

Tilstede fra bestyrelsen: Nana Kivisto, Maria Martinez, Mads Haugaard (ikke til stede: Naddy Coogan)

Tilstede frivillige: Charlotte Mygind, Søren, Ulla, Christina L, Christina R, Lone, Anders, Ann-Lee, Annine, 
Anja

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af vedtægtsændringer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af revisor
13. Eventuelt

Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Mads Haugaard.

Ingen peger på andre.

Valg af referant
Bestyrelsen peger på Maria Martinez. 

Ingen peger på andre.

Formandens årsberetning
Århus: Det er gået godt på trods af Corona endnu et år. 60 gæster. Der er masser frivillige og 14 af dem er 
klar igen i år. Der er kommet navne på tovholdere og på den måde er Simone bedre aflastet end de sidste 
par år. Der er positiv stemning og alle er glade.

KBH: Ny projektleder. Tak til Camilla (gammel projektleder) for alt det hun har lagt i det indtil nu. Aftalen er 
at hun kommer tilbage når/hvis hun har tid og overskud. Vi havde to go igen. Det gik godt. 234 gæster - 
mindre end vi plejer. Det har været sjovt og fedt at vi har kunnet mødes mere trods Corona situationen.



Nana tager endnu et år som projektleder. Men behov for en suppleant eller et føl.

Regnskabsaflæggelse 2021
Regnskabet er lavet, men ikke godkendt af en revisor. Det sker snarest når kassereren er tilbage fra sin 
ferie. Der mangler få kvitteringer at blive uploaded i Economics.

2020 var der underskud på ca. 55.000 kr. 2021 var det kun på omkring 2.700 kr.

Penge forbrugt på gaver i 2021 er et super fint niveau. Der er brugt så det passer og giver mening i forhold 
til gæster og at lageret skulle ryddes op i m.m.

Revisor var en høj post grundet indsamlingsnævnet.

Regnskabet skal ikke godkendes til generalforsamlingen.

Budget 2022
Rettelser til budgettet:

Underholdning - flere penge på underholdning for Århus

Ompostering angående Facebook. Rykke den ned til sin egen post for bedre tracking. 

Med disse ændringer er budgettet godkendt enstemmigt.

(Rettelser er foretaget, senere kommentar fra Nana Kivisto)

Vedtægtsændringer
Ingen vedtægtsændringer

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen 2022

Valg til bestyrelsen i 2022
• Nana genopstiller og er blevet valgt som formand (enstemmigt vedtaget)
• Maria stiller op som næstformand og er blevet valgt (enstemmigt vedtaget)
• Naddy genopstiller og er blevet valgt som bestyrelsesmedlem (enstemmigt vedtaget)
• Mads genopstiller og er blevet valgt som bestyrelsesmedlem (enstemmigt vedtaget)
• Claus stiller op som kasserer og bestyrelsesmedlem og er valgt (enstemmigt vedtaget)
• Jacob Balling stiller op som bestyrelsesmedlem og er valgt (enstemmigt vedtaget)

Børge genopstiller ikke som revisor - fremover bruger vi et revisionsfirma. Vi bruger Christinas firma. 
RevisionKBH (enstemmigt vedtaget)
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Eventuelt
Bestyrelsesarbejde i 2022:

• 2022 er endnu et driftsår - ingen nye byer på tegnebrættet.
• Branding af EventyrJul - især i Århus området.
• Opdatere drejebogen (nødvendigt med samarbejde med arbejdsgruppen) - opstartet i 2021 - skal 

færdiggøres i 2022. Gerne inden opstartsmødet.
• Implementere app til håndtering af kvitteringer (denne var en plan for 2021, men der var ikke nok 

ressourcer sidste år).
• Lave beregninger på hvor meget en juleaften koster for KBH og Århus, hvis vi ikke fik sponsorater 

ind et år.

• Fremtidig projektleder - et "føl" til at følge projektlederen i år og tage over næste år 2023. Det er 
stadig Nana der er den. Det er Nana, som primært møder op m.m.

• Se frem til ny lokation 2022 - mere info kommer senere...
• Ny køkkenchef.

Forslag til eventuelle events:

• Større arrangement for hele EJ. På fx Fyn. Mødes på midten.
• Sommerarrangement, hvor vi holder noget fest/samling for børnene, men det kræver nogen der 

løber med ideen. Det ville styrke relationerne mellem børnene eksempelvis også.
• Hygge dag under uformelle omstændigheder - kom glad og byd ind.

Andet:

Dato Mads Haugaard (Dirigent ved generalforsamling)
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