
Referat af Forening Herskindsigt´s generalforsamling, 21/11. 2020 

i redaktionslokalet , Herskind skole og Børnehus 

 

Generalforsamlingen blev sendt virtuel, med hjælp af NEWS, Maja og Jeppe 

Til stede i redaktionslokalet var bestyrelsen samt redaktionen 

som består af flg.: Jesper Rabes Laursen, Birgit Sigfredsen, Anna Marg. Kristensen,, 

Jakob Houg Jakobsen, Ole Wadsholt, Torben Rasmussen. 

 

Dagsorden.  

             Pkt. 1. Valg af stemmetællere. Ved behov, de deltagende som var med online 

 

             Pkt. 2. Valg af dirigent. Ole Wadsholt valgt. kunne konstarere generalf. var  

             lovlig indvarslet via de digetale medier. 

 

            Pkt. 3. Formandens beretning v/ Jesper Rabes Laursen. Beretning godkendt 

            Jesper kom bla. ind på flg. 

            2 blade færre i 2020 bla. pga. corona og mandefald – der er nu 2 hjælpere,  

            som har meldt sig til at være med til det redaktionelle, således der nu er  

            bedre bemanding. Tak til Bente og Torben, for Jeres velvilje. 

            Det trykte blad er nu fremtidssikret med Bente og Torben´s hjælp 

            Podcast, har netop fejret 1 år d. 20. nov.- det bliver til 50 episoder på godt og  

            vel 1 år. Her er der aktuelle ting, der tages op gang for gang. ca. 7000 lyttere  

            har downloaded  Podcast 

            FB – hjemmesiden og senest instergram, er gode suppl. til det trykte blad,  

           som stadig mange foretrækker. Det bliver trykt i 750 eksemplarer ved hver  

           udgivelse  

           Fremtid: Fokus på alle frivillige i vores område bla. via Podcast 

           Samarbejde med Herskind skole  News . som bruger Youtube 

           Lokalet hvor redaktionen holder til, et stillet til rådighed af Herskind skole og  

           børnehus, og indrettet i samarbejde med News  

           Lokalet kan og bruges af andre foreninger. 

 

4.   Regnskabsaflæggelse v/ regnskabsansvarlig Jakob Houg Jakobsen. Godkendt 

       annoncesalg kr 26.250,- 

       medlemsbridrag kr 31.750,- 

       Færre indtægter pga færre blade / 2 udgivelser 

 

5.   Indkomne forslag. Tilføjelse til vedtægterne 



       Det tilstræbes at elevrådet ved Herskind skole og børnehus er repræsenteret  

       med et mandat i bestyrelsen. 

       Forslag godkendt 

 

6.   Godkendelse af Budget. budget fremlagt og godkendt. 

       Læner sig op ad regnskab  2019/2020 

 

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode 

        På valg Jesper Rabes Laursen     genvalgt 

                      Birgit Sigfredsen modtager ikke genvalg 

         Generelaforamlingen bemyndiger bestyrelen til at finde et bestyrelsesmedlem 

          På valg i 2021 

          Anna marg. Kristensen  

          Valg af revisor:                Per Dalsgaard   genvalgt 

          Valg af revisor suppl.      Hans Gravsholt    genvalgt 

 

8       Eventuelt 

          Bestyrelsen takkede Birgit Sigfredsen for et godt samarbejde 

 

 

 

 

 

 

referent 

Anna Marg. Kristensen   

 

  

 

  

  

 


