
 

Referat fra Generalforsamling i Frederiksborg Kredsen 10.05.2019. 

Fremmødte fra styrelsen: Nina Ostenfeld, Signe Hjortkjær og Belinda Labrosse (Referent). 

Fremmødte fra kredsen: Karen Bering og Nina Anker 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af årsberetning 

3. Godkendelse af årsregnskab 

4. Fremlæggelse af driftsbudget 

5. Valg af kredsstyrelse 

6. Evt. 

 

Præsentation af styrelsesmedlemmer; herunder formand og kasserer. Præsentation af de øvrige 

tilstedeværende medlemmer af kredsen. 

Pkt. 1. Signe Hjortkjær 

Pkt. 2. Årsberetningen V/ formand Signe Hjortkjær Vi gik fra 5 til 3 medlemmer i styrelsen i starten af året. 

Vi har afholdt 2 kurser med Sarah Daniel "Tilknytning og intervention", som trak over 100 medlemmer og 

blev afholdt over to omgange. Vi afholdt kurserne gratis da vi havde penge til det på budgettet fra året før. 

Vi har fået sat os på landkortet! Stort arbejde med at organisere "sikker mail" til medlemmer. Årsmøde i 

2018 med oplæg ved juniorforsker Mia O`toole- om Forskning i forhold til Emotioner. Etablering af peer-

supervisions gruppe for medlemmer af kredsen.  

Årsberetningen er herved godkendt, og bliver lagt på hjemmesiden under kredsen. 

Pkt. 3. Regnskab v/ Nina O. Kredsen har pr. kvartal 8.730 kr. Vi har brugt alle pengene i år. Vi søger om 

overskud på 25.000 fra 2017 bliver tilbageført, fordi vi ikke vidste at vi skulle søge om at få dem overført, og 

de først blev trukket i oktober 2018. Vi var således i ”god tro”, da vi budgetterede med pengene. Vi har 

budgetteret med et kursus i efteråret, da Nina og Signe lavede budget til dispensationsansøgning til FU 

(Forretnings Udvalget. Signe skriver og spørger Susanne Hørdam, hvornår vi kan forvente en afgørelse? 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4. Budgettet blev forelagt ved Nina O. og Signe, som har afholdt møde med Riffat Ahmad i DP, som står 

for vores regnskab.  

Budgettet blev godkendt. 



Pkt. 5. De tre siddende styrelsesmedlemmer fortsætter med Signe Hjortkjær som formand, og Nina O. som 

kasserer, og de to nye medlemmer af styrelsen Karen Bering som almindeligt medlem og Nina Anker som 

suppleant bydes velkommen. Signe laver navne-, adresse-, telefon-, og mailliste, og får lagt de nye navne på 

hjemmesiden efter at have spurgt om det er okay. Vi aftaler det første møde i styrelsen hos Karen.  

Pkt. 6. Der var ikke noget under evt. andet end at styrelsen bød på øl eller vand efter oplægget fra 

Kvindekrisecenteret i Hillerød. 


