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Odense, den 9. maj 2020 

Der indkaldes hermed til 
 

Ordinær generalforsamling  

for 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

 

Lørdag den 27. juni 2020 (ændret dato) klokken 15.00-16.30 

Mødelokalet ved kantinen på 1. sal,  

IRD Fuel Cells A/S,  

Emil Neckelmanns Vej 15A, 5220 Odense SØ 
 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 (vedlagt) til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget for 2021 (vedlagt) til godkendelse, herunder  

fastsættelse af kontingent (bestyrelsen anbefaler budgetforslag 1 med 

kontingentstigning til 40 kr. pr. år pga. lovkrav om kontingentstørrelse)  

6. Valg til bestyrelse: 

a. Kasserer for perioden 2020-2022 (Rune Møller Paulsen genopstiller) 

b. 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2020-2022 (Sten Juul Petersen 

genopstiller) 

c. 1 bestyrelsesmedlem for perioden 2020-2022 (Sanne Kronholm Jensen 

stiller op) 

d. 1 bestyrelsessuppleant for perioden 2020-2021  

7. Valg af revisorer: 

a. 1 revisor for perioden 2020-2021 (bestyrelsen foreslår genvalg af 

Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab) 

b. 1 revisorsuppleant for perioden 2020-2021 (bestyrelsen foreslår 

genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) 

8. Orientering om projekt støttet af Civilsamfundspuljen 

9. Eventuelt  

 

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

bestyrelsen i hænde senest den 19. juni 2020. 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. 
 

 

Fortsættes ... 
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Tilmelding kan foretages via foreningens hjemmeside https://selvhjaelp-uganda.dk/om-

foreningen/generalforsamling/tilmelding/ eller ved at returnere kuponen nederst på 

denne side til foreningen på ovennævnte postadresse. Fristen er den 25. juni 2020 

(ihændedato). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

generalforsamling lørdag den 27. juni 2020 klokken 15.00-16.30 på  

IRD Fuel Cells A/S, Emil Neckelmanns Vej 15A, 5220 Odense SØ: 

 

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). 

 

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

Erholmvænget 46, 5230 Odense M. 
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