
  
  
  

Referat   af   ordinær   generalforsamling   2.   maj   2021   kl.   10-12   online   
Deltagere   fra   8   bofællesskaber   fra   Sjælland,   Jylland   og   Fyn.   
Der   blev   foretaget   en   indledende   introduk�on   af   deltagerne.   

  
1.   Valg   af   dirigent   og   referent   
Dirigent:   Tommy   Mølgaard   er   valgt   
Referent:   Camilla   Nielsen-Englyst   er   valgt   (Louisa   tager   over   i   de   �dsrum,   hvor   
Camilla   skal   �l   konference   mm.)   

2.   Godkendelse   af   dagsorden   (herunder   punkter   �l   evt.)   
Budget   for   2021   inkluderes   under   fremlæggelse   af   regnskab.   

3.   Godkendelse   af   referat   fra   sidste   generalforsamling     
Referatet   er   godkendt.  

4.   Beretninger   

a)   Bestyrelsens   årsberetning   
Bestyrelsen   fremlagde   årsberetningen,   som   findes   her:   
h�ps://bofaellesskab.dk/foreningen/generalforsamling    
Generel   �lfredshed   og   posi�v   overraskelse   over   omfanget   af   ak�viteter.     
Tak   for   løbende   orientering   om   corona-regler   for   bofællesskaber.   
Ønske   om,   at   bestyrelsens   ak�viteter/resultater   kommer   endnu   bredere   ud.   
Glæde   over.,   at   foreningen   nu   modtager   dri�s�lskud   fra   Kulturstyrelsen.     

b)   Bestyrelsens   årsregnskab   
-   Fremlæggelse   af   regnskab   
Camilla   fortæller,   at   vores   interne   revisor   Nis   Jørgensen   ikke   har   nået   at   gennemgå   
regnskabet.   Han   �lbyder   at   sende   sine   kommentarer   ud   �l   deltagerne   på   
generalforsamlingen   senere.   

  

https://bofaellesskab.dk/foreningen/generalforsamling


  
  

De�e   godkendes   af   generalforsamlingen.   
  

Ønske   om,   at   betalende   bofællesskaber   skal   kunne   mærke   fordele   ved   at   være   
medlem.   Kan   vi   differen�ere   mere,   hvad   medlemmer   får   for   deres   medlemsskab,   
og   hvad   ikke-medlemmer   får?   

  
Der   er   ønske   om   at   gøre   en   større   indsats   i�   medlemshvervning.   Nu   hvor   vi   har   
lidt   flere   penge   “at   lege   for”   og   corona-situa�onen   forbedres,   er   der   mulighed   for   
flere   medlemsak�viteter.   

-   Godkendelse   af   regnskab   
Regnskabet   er   godkendt.   

c)   Evt.   andre   beretninger,   herunder   udvalg/   arbejdsgrupper   

5.   Indkomne   forslag   
Vedtægtsændring,   foreslået   af   bestyrelsen:   
Overstreget:   sle�es   
Markeret   med    grønt :   �lføjes   
“ §6   Generalforsamling   
..   
. a)   Forperson   (kun   i   lige   år)   
b a )   Bestyrelsesmedlemmer   
c b )   Minimum   2   bestyrelsessuppleanter   (prioriterede)   
d c )   Intern   revisor   
...   
§7   Bestyrelsen   
Foreningen   ledes   indenfor   rammer   fastsat   af   generalforsamlingen   af   en   bestyrelse   
bestående   af    minimum   3   og   op   �l   7   bestyrelsesmedlemmer.   Man   vælges   for   en   
2-årig   periode.   

   



  
  

forpersonen,   som   vælges   i   lige   år,   samt   mindst   4   øvrige   medlemmer,   hvor   
halvdelen   vælges   i   ulige   år   og   halvdelen   vælges   i   lige   år.   Der   skal   al�d   være   et   ulige   
antal   personer   i   bestyrelsen.    Der   vælges   mindst   2   suppleanter.   Suppleanter   kan   
deltage   i   bestyrelsesmøderne   uden   stemmeret   og   indtræder   i   bestyrelsen   ved   
permanent   eller   midler�digt   forfald.   Bestyrelsen   udarbejder   sin   egen   
forretningsorden   og   kons�tuerer   sig   med     forperson   og     kasserer   samt   øvrige   poster   
e�er   behov.”   

Bestyrelsens   begrundelse   for   ændringsforslaget:   
At   sikre   kon�nuitet   i   bestyrelsesarbejdet,   og   på   samme   �d   også   give   mere   
fleksibilitet   ved   frafald   og   lign.    Vi   mener,   at   det   vil   være   formålstjenligt   at   
bestyrelsen   kons�tuerer   sig   e�er   generalforsamlingen   med   forperson   -   det   giver   
bestyrelsen   mulighed   for   at   fordele   arbejdsopgaver,   herunder   forpersonens   
opgaver,   og   e�erfølgende   finde   den   rig�ge   forperson   �l   de   a�alte   opgaver.     

  
Forslaget   er   vedtaget   

6.   Fremlæggelse   og   godkendelse   af   bestyrelsens   handlingsplan,   herunder   forslag  
�l   budget   for   det   kommende   år.     

Louisa   fremlægger   handlingsplanens   forskellige   punkter,   der   indeholder   en   række   
primært   udadvendte   ak�viteter,   fokus   på   den   almene   sektor,   ABF   og   
seniorbofællesskaber;   samarbejde   med   Landsforeningen   for   Økosamfund,   
kollek�vforeningen   og   netværket   De   Grønne   Venner;   startpakkeprojektet   og   
relevant   fortalervirksomhed.     

  
Se   beretning   for   �lføjelse   angående   medlemsfordele/medlemshvervning   mm.   

Handleplanen   er   derudover   godkendt.   
  

Budge�et   er   fremlagt   og   godkendt   under   fremlæggelse   af   regnskab.     

   



  
  

7.   Fastsæ�else   af   kon�ngentsatser   
Bestyrelsen   foreslår,   at   kon�ngentsatserne   er   uændrede.     
De�e   er   godkendt.  

8.   Valg   �l   bestyrelsen   

a)   Forperson   (kun   i   lige   år)     
( bor�aldt   pga.   den   vedtagne   vedtægtsændring)   

b)   Bestyrelsesmedlemmer   
Camilla   Nielsen-Englyst   var   ikke   på   valg,   og   sidder   i   bestyrelsen   �l   2022.   
Følgende   blev   valgt   (for   2   år):   
Birger   Lilja   Kristoffersen   blev   genvalgt   
Anders   Boss   blev   valgt   som   nyt   bestyrelsesmedlem   
Ma�hias   Köppe   blev   valgt   som   nyt   bestyrelsesmedlem  
Rudy   Madsen   blev   valgt   som   nyt   bestyrelsesmedlem   

  
Louisa   Bisgaard   fratræder   i   u�de   (e�er   3   år,   i   midten   af   en   2-årig   periode).   
Charlo�e   Engell   er   udtrådt   af   bestyrelsen   i   perioden   
Anna   Falkenstjerne   Beck   genops�llede   ikke.   
Marie   Chimwemwe   Degnbol   genops�llede   ikke.   

  
c)   Minimum   2   bestyrelsessuppleanter   (prioriterede)   
Der   er   ingen   der   s�ller   op   på   mødet.   Det   beslu�es,   at   bestyrelsen   kan   
selvsupplere   undervejs.   

d)   Intern   revisor   
Nis   Jørgensen   fra   Hallingelille   genops�ller.   
Nis   Jørgensen   er   valgt.   

9.   Evt.   valg   af   ekstern   revisor   
Kovsted   og   Skovgård   er   valgt.     
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