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Valg af dirigent og referent. 
Dirigent:  Lars Møller 
Referent: Helle Sandø  
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Godkendt 
 
3. Regnskab 2019 
Regnskab 2019 godkendt 
 
4. Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 
5. Arbejdsprogram 2021 
4 bestyrelsesmøder, samt 2 temaaftener, hvoraf den ene er i forbindelse med GF i foråret og den anden i 
efteråret.  
Programmet godkendes 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2021  
Bestyrelsen forslår at bibeholde nuværende kontingent på 100 kr. årligt. Dette godkendt 
 
7. Budget 2020 
Bestyrelsens forslag til budget var i år anderledes end sædvanligt. Det skyldes bl.a., at den hidtidige 
økonomiansvarlige – Thea Kristensen – er fratrådt. Derfor fremlagde bestyrelsen udelukkende de faktiske 
indtægter tillagt overskuddet fra 2019, og bestyrelsen blev bemyndiget til at anvende pengene på de 
aktiviteter, der følger af det besluttede arbejdsprogram. Bestyrelsens forslag til aktiviteter kan rummes 
indenfor den samlede økonomiske ramme.  
 
8. Valg af bestyrelse 
Karina Hoffman er ikke på valg, men ønsker ikke længere at være bestyrelsesmedlem 
Thea Kristensen er ikke på valg, men er fratrådt  grundet flytning til Norge  
Der er sket en fejl i forhold til valgperiode, så de navne, der er nævnt i dagsorden til i dag, er forkerte.  
 
Det er Christina og Anne, der er på valg i år og begge ønsker at genopstille. De blev begge valgt for en 2-
årige periode.   
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Heidi Sørensen stiller op til bestyrelsen i den resterende valgperiode for den ene af de afgående 
medlemmer. Heide blev valgt for resten af perioden dvs. for 1 år.  
Bestyrelsen er nu bestående af 4 personer.  
 
9. Valg af to suppleanter. 
Bettina Kisbye ønsker at genopstille og Trine Elleby Møller ønsker at genopstille. De blev begge valgt.  
   
10. Valg af økonomisk kontrollant. 
Vibeke Aarenstrup blev valgt. 
 
11. Eventuelt. 

Nyt fra Etf: Danske Regioner har spurgt om, Etf vil støtte arbejdet for at få Folketinget til at lave en 

Folkesundhedslov, hvilket Etf har meldt tilbage, at foreningen er positive overfor.  

 

 

 

 

 


