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Odense, den 15. april 2019 

Der indkaldes hermed til 
 

Ordinær generalforsamling  

for 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

 

Lørdag den 15. juni 2019 klokken 14.00-15.00 

Mødecenter Odense,  

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 
 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 (vedlagt) til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget for 2020 (vedlagt) til godkendelse, herunder  

fastsættelse af kontingent  

6. Valg til bestyrelse: 

a. Formand for perioden 2019-2021 (Mikkel Juul Larsen genopstiller) 

b. 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2021 (Jens Eeg Ellitsgaard 

genopstiller) 

c. 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2021 (Klaus Pedersen 

genopstiller ikke) 

d. 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2021 (Casper Frydendal 

Nørgaard genopstiller)  

e. 1 bestyrelsessuppleant for perioden 2019-2020 (Grethe Ingeborg 

Leopold genopstiller) 

7. Valg af revisorer: 

a. 1 revisor for perioden 2019-2020 (bestyrelsen foreslår genvalg af 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab) 

b. 1 revisorsuppleant for perioden 2019-2020 (bestyrelsen foreslår 

genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) 

8. Eventuelt  

 

Forslag til optagelse på dagsordenen under punkt 4 skal udfærdiges skriftligt og være 

bestyrelsen i hænde senest den 7. juni 2019. Fremsendelse kan ske elektronisk til 

selvhjaelp.uganda@gmail.com eller pr. post til foreningen c/o formand Mikkel Juul 

Larsen på adressen Erholmvænget 46, 5230 Odense M. 

 

Tilmelding kan foretages via foreningens hjemmeside http://www.selvhjaelp-

uganda.dk/main/top/generalforsamling/tilmelding/index.php eller ved at returnere 

kuponen på side 2 til foreningen på ovennævnte postadresse.  

Fristen er den 6. juni 2019 (ihændedato).               Fortsættes ... 
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Hvert fremmødt medlem har ret til at udøve én stemme ved hvert valg/afstemning 

under punkterne 1-7. Udøvelse af stemmeret in absentia kan kun ske ved skriftlig 

fuldmagt til bestyrelsen eller et fremmødt medlem.  

 

Hvert kontingentbetalende medlem kan medbringe op til to ledsagere, der dog ikke 

har stemmeret, medmindre de melder sig ind i foreningen ved fremmødet.  

 

 

På bestyrelsens vegne,  
 

 
Mikkel Juul Larsen, formand 

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

 

 

OBS! Spændende jubilæumsarrangement efter generalforsamlingen kl. 15.00-ca. 17: 

Kom og hør om foreningens tilblivelse, udvikling og resultater de første 10 år.  

MBHU’s bestyrelsesformand Stephen Tumwebaze kommer herop fra Uganda og  

holder oplæg, og så er der reception med bobler mv. Det er gratis at deltage! 

Vær også med til hyggelig jubilæumsmiddag kl. 18.30-21.00:  

I Mødecenter Odenses café eller spisesal. Man betaler for egen mad og drikke.  

Se program på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/ 

index.php, og foretag tilmelding dér senest den 6. juni, eller brug kuponen herunder. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Jeg/vi tilmelder mig/os hermed Støtteforeningen til selvhjælp i Ugandas 

generalforsamling lørdag den 15. juni 2019 klokken 14.00-15.00 i  

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C: 

 

Medlemsnr.: ___________  Navn: ________________________________________ 

Medlemsnr.: ___________  Navn: ________________________________________ 

Medlemsnr.: ___________  Navn: ________________________________________ 

Medlemsnr.: ___________  Navn: ________________________________________ 

 

Med mig/os følger ______ (antal) ledsagere, der ikke er medlemmer af foreningen 

(uden stemmeret, maks. to pr. fremmødt medlem). 

  

Jeg/vi deltager ______ (antal) personer i jubilæumsarrangementet klokken 15.00-

cirka 17.00 (gratis)  

 

Jeg/vi deltager ______ (antal) personer i jubilæumsmiddagen klokken 18.30-21.00  

i Mødecenter Odense (egenbetaling af mad cirka 200 kr. samt drikkevarer) 

 

Sendes til: Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, c/o formand Mikkel Juul Larsen, 

Erholmvænget 46, 5230 Odense M. 
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