Referat af generalforsamling i Indvandrer
Kvindecentret 20.april 2021
Generalforsamlingen blev afholdt digitalt.
Direktør Mirka Mozer bød velkommen.

1 – valg af dirigent
Mogens Hemmingsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen
er beslutningsdygtig.

2 – valg af referent
Malin Dorph Reit blev valgt som referent.

3 – bestyrelsens beretning
Gurli Martinussens aflagde bestyrelsens beretning, som er vedhæftet referatet (Bilag 1).
Da der ikke var nogen bemærkninger, betragtes beretningen taget til efterretning.

4 – regnskab
Administrationschef Malin Dorph Reit fremlagde årsregnskabet
 Årets resultat er 354.143 kr. At vi er kommet igennem 2020 med et lille overskud kan tilskrives bl.a.
god brug af mulighed for lønkompensation til hjemsendte medarbejdere, stor velvilje blandt fonde
til at yde støtte til at komme igennem krisen, og at vi har foretaget nødvendige besparelser og
nedskæringer.
 Vi har nu en egenkapital på 354.930 kr. og en god likviditet bl.a. pga. forudbetalte bevillinger.
 Blank påtegning fra revisor på både årsregnskab og revisionsprotokol.
Da der ikke var nogen bemærkninger, betragtes årsregnskabet som godkendt.

5 – indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6 – budget og kontingent
Det blev vedtaget at fastholde de nuværende kontingenttakster.

7 – valg af bestyrelse og suppleanter
Fra liste A (opstillet af bestyrelsen) vælges
 Gurli Martinussen
 Christian Sparrevohn
Valgt uden afstemning.
Andre bestyrelsesmedlemmer valgt på liste A er Jakob Scharff og Mogens Hemmingsen som blev valgt i
2020 og er på valg i 2022.
Fra liste B (opstillet af medlemmer) vælges
 Souheila Hussein
Valgt uden afstemning.
Derudover er bestyrelsesmedlem Niels Jensen valgt på liste B i 2020 og er på valg i 2022.
Medarbejderrepræsentant bliver valgt den 24.april blandt medarbejderne.

8 – valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af Grant Thornton
Dette blev vedtaget.

9 – evt.
Intet til dette punkt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lukket

Dirigent Mogens Hemmingsen

Referent Malin Dorph Reit

