
REFERAT FRA 26. ÅRSMØDE I FORENINGEN 

 

RETTEN TIL LIV 

 

afholdt i Kronjyllands Frimenighed i Randers  

 

lørdag den 6. april 2019 

 

............. 

 

Dagsorden for mødet var følgende: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde. 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7. 

6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9. 

7. Valg af revisor. 

8. Indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 

 

............. 

Ad 1: 

Erik Dahl blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at formalia i 

forbindelse med indkaldelsen var overholdt og kunne derfor - med de fremmødtes tilslutning - 

konstatere, at årsmødet lovligt kunne afholdes. 

 

 

Ad 2: 

Foreningens formand Jens Vindum, aflagde årsberetning for foreningen.  

 

Landssekretær Ellen Højlund Wibe aflagde arbejdsberetning. Denne beretning vil blive 

indlagt på foreningens hjemmeside. 

 

Kommunikationssekretær Kerstin Hoffmann aflagde arbejdsberetning. 

 

Abortlinieleder Marianne Jørgensen aflagde arbejdsberetning. 

 

 

Ad 3: 

Repræsentantskabsmedlem Ivan Fomsgaard forelagde, på vegne af regnskabsfører Bodil 

Fomsgaard, det reviderede årsregnskab, der enstemmigt blev godkendt. 

 

 

Ad 4: 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet ændres med ikrafttrædelse fra 2020 til følgende: 

For medlemmer under 18 år og studerende (uændret) ..........75 kr. årligt 

For enkeltpersoner (før 125 kr.) ............................................150 kr. årligt 

For ægtepar (før 200 kr.) .......................................................250 kr. årligt 



Ingen af årsmødedeltagerne havde andet forslag til kontingent. 

 

Bestyrelsens forslag blev derfor enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 5:     Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i forbindelse med nærværende årsmøde: 

              Jens Vindum 

              Maria Jensen 

              Hanne Rønn 

 

Jens Vindum og Maria Jensen havde tilkendegivet, at de var indforstået med at modtage 

genvalg. Hanne Rønn ønskede ikke at genopstille og er således udtrådt af bestyrelsen. 

 

Der var ikke opstillet nye til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen består herefter af følgende 6 medlemmer: 

Jens Vindum  formand 

Nikolaj Henriksen næstformand 

Maria Jensen 

Birgitte Laursen  

Elin Donskov 

Ketty Dahl 

 

Ad 6: 

 Følgende repræsentantskabsmedlem ønskede ikke genvalg: Laurits Bjerre. 

              Følgende blev – med håndsoprækning - nyvalgt til repræsentantskabet: Anni Lindemann 

 

Ad 7: 

Statsaut. Revisor Erik Storbjerg, Partner Revision, blev enstemmigt genvalgt som 

foreningens revisor. 

 

 

Ad. 8: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

Ad. 9:    

             Medlem af repræsentantskabet, Søren Rønn, opfordrede bestyrelsen til at overveje, hvordan 

             man i højere grad kunne få repræsentantskabet aktiveret. 

 

............. 

 

 

Dirigenten takkede de fremmødte for bistand til afvikling af årsmødet i en god atmosfære og 

erklærede årsmødet for afsluttet. 

 

 

 



Som dirigent: 

 

 

 

_______________________ 

Erik Dahl 

 


