Socialpolitisk Forening Hovedstaden
Referat – Generalforsamling 2. maj 2019 kl. 19.15-20.30
1. Formalia/Valg af dirigent og referent
Torben Larsen blev valgt som dirigent, Kirsten Windekilde blev valgt son referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Ove Lund indledte med at takke Torben Larsen og Arbejde Adler for at lægge hus til
prisoverrækkelsen og generalforsamlingen, og – ikke mindst – for den vidunderlige
mad.
Ove fremlagde bestyrelsens beretning. Kirsten supplerede om arbejdet med nettidsskriftet SOC DOK. [Beretningen gengives vedhæftet. ]
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018
Som kasserer fremlagde Kirsten foreningen s regnskab, som er præget af en markant
tilbageholdenhed m.h.t. medlemsrettede møder og andre aktiviteter. Det skyldes, at
bestyrelsen først i september måned kunne afslutte kontingentopkrævningen for 2018
og dermed havde overblik over foreningens økonomiske status.
Intern kritisk revisor, Julie Kyndesgaard (der på dagen var SAS-strejkeramt og ”sad fast”
i USA) har mundtligt kommenteret regnskabsresultatet med, at bestyrelsen har brugt for
få penge på aktiviteter, men dog påtegnet regnskabet således: ”Som kritisk revisor har
jeg stikprøvevis gennemgået bilagene og konstateret at bilag og regnskab stemmer
overens og er retvisende.”
Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budgetforslag for 2019
Kirsten fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det indeværende foreningsår, hvor
særligt posten ”medlemsmøder og -aktiviteter” er prioriteret, ligesom posten ”tryksager,
webtidsskrift og formidling”, i.e. formidling af viden om foreningen.
Budgetforslaget blev godkendt.
5. Behandling af eventuelle forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har afstået fra at søge Hovedstandsforeningen (for Sjælland, Øerne og
Bornholm) omdannet til en ny socialpolitisk landsforening, sådan som det blev foreslået
på sidste års generalforsamling. Bestyrelsen satser i stedet på, at de gamle lokalforeninger i Jylland og på Fyn kan genopstå, sådan at der på landsbasis kan etableres
et netværk af socialpolitiske græsrødder – sammen med de mange andre ngo’er på
det socialpolitiske felt.
Bestyrelsen har derfor ikke fremlagt forslag om at blive landsdækkende og heller ikke
foreslået en navneændring.
6. Behandling af øvrige indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag ud over bestyrelsens forslag til budget for 2019, jf. pkt. 4.

7. Valghandlinger
a.
Til bestyrelsen: Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en bestyrelse
på 7-9 medlemmer. I lige år afgår 3-5, i ulige år 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.
 Ane Stenbak, Preben Etwil og Torben Larsen udtræder af bestyrelsen
 Jørgen Segall, Kirsten Windekilde og Patrick Hansen er på valg til
næste år
 Ove Lund, Jørgen Gundlach, Lauge Rasmussen, Linda Villadsen og
Halima El Abassi stillede op og blev valgt.
I den kommende periode består bestyrelsen således af 8 medlemmer: Halima El
Abassi, Jørgen Gundlach, Jørgen Segall, Kirsten Windekilde, Lauge Rasmussen,
Linda Villadsen, Ove Lund og Patrick Hansen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand,
næstformand og kasserer.
b.

Intern kritisk revisor
Julie Kyndesgaard havde meddelt, at hun var parat til at modtage genvalg.
Julie blev valgt med akklamation.

c.

Yggdrasilkomiteen: Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer, bestyrelsen
udpeger af sin midte 3 medlemmer.
Fra den siddende komite var Bente Rich og Mette Roerup parat til at modtage
genvalg. Nyvalgt er Carsten Larsen.
På førstkommende møde udpeger bestyrelsen af sin midte 3 repræsentanter til
komiteen.

Uden for referat:
Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 21. juni.

