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REFERAT FRA 29. ÅRSMØDE I FORENINGEN 

 

RETTEN TIL LIV 

 

afholdt online (Grejsdalsvej 430, Vejle) 

 

lørdag den 20. marts 2021 

 

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

 

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: 

Kristoffer Nyrup Dahl blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 

formalia i forbindelse med indkaldelsen var overholdt og kunne derfor konstatere, at årsmødet 

lovligt kunne afholdes. 

 

 

Ad 2: 

Foreningens formand Jens Vindum, aflagde årsberetning for foreningen. Skriftlig kopi af 

årsberetning vil blive indlagt på foreningens hjemmeside. 

 

Landssekretær Ellen Højlund Wibe aflagde arbejdsberetning. Også denne beretning vil blive 

indlagt på foreningens hjemmeside. 

 

Webredaktør Kerstin Hoffmann aflagde arbejdsberetning. 

 

Abortlinieleder Marianne Jørgensen aflagde arbejdsberetning om Abortlinien. 

 

Ungdomssekretær Jonathan Vigilius aflagde arbejdsberetning om sit første halve år. 

 

 

Ad 3: 

Regnskabsfører Jes Dideriksen forelagde det reviderede årsregnskab, der enstemmigt blev 

godkendt. 

 

 

Ad 4: 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret skulle være: 

For medlemmer under 18 år og studerende......................... 75 kr. årligt 
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For enkeltpersoner ............................................................ 150 kr. årligt 

For ægtepar .......................................................................... 250 kr. årligt 

Ingen af årsmødedeltagerne havde andet forslag til kontingent. 

 

Bestyrelsens forslag blev derfor enstemmigt vedtaget. 

 

 

Ad 6: 

Aksel K. Berg trådte ud af bestyrelsen i utide grundet flyt til Færøerne. Han bragte en hilsen 

til årsmødet fra bl.a. søsterorganisationen ProVita. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i forbindelse med nærværende årsmøde: 

  Kristoffer Nyrup Dahl 

Han havde tilkendegivet, at han var indforstået med at modtage genvalg. 

 

Derudover var følgende foreslået som bestyrelsesmedlemmer 

  Johanna Blohm Enevoldsen 

Disse 2 blev enstemmigt valgt til foreningens bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende 6 medlemmer: 

Jens Vindum     formand 

Nikolaj Høllsberg Sejer Hendriksen næstformand 

Elin Donskov 

Ketty Dahl 

Kristoffer Nyrup Dahl 

Johanna Blohm Enevoldsen 

 

 

Ad 7: 

 Følgende repræsentantskabsmedlem ønskede ikke genvalg: Svend Løbner. Desuden er  

              Frederik Bach afgået ved døden. 

              Følgende blev nyvalgt til repræsentantskabet:  

 Sebastian Thunbo Pedersen 

 

 

Ad. 8:    Statsaut. Revisor Morten Olesen, Partner Revision, blev enstemmigt genvalgt som  

              foreningens revisor. 

 

Ad. 9:   Der var ikke indkommet forslag. 

 

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

 

Som dirigent: 

 

 

_______________________ 

Kristoffer Nyrup Dahl 

 


