
Referat af generalforsamling i FødevareBanken 
12. maj 2020 
På grund af forsamlingsforbuddet, afholdtes FødevareBankens generalforsamling 2020 skriftligt. 

Formandens beretning (punkt 2), foreningens årsregnskab 2019 samt direktørens kommentarer til 

årsregnskabet (punkt 3), en opstillingsliste med kandidaterne på de fire valglister (punkt 6), samt gennemgang 

af dagsordenspunkterne udsendtes til medlemmerne 28. april med frist for eventuelle indsigelser, 

kommentarer eller spørgsmål fra medlemmer 5. maj 2020. 

Der var ingen indkomne forslag (punkt 5) 

Dagsorden efter vedtægterne 

1/ valg af dirigent og referent 
Ikke aktuelt ved skriftlig generalforsamling 

2/ bestyrelsens beretning for det foregående år 
Beretning blev udsendt til medlemmerne 28. april med frist for eventuelle indsigelser, kommentarer eller 

spørgsmål fra medlemmer 5. maj. Der kom ingen kommentarer. Derfor anses for beretningen for godkendt 

3/ Fremlæggelse af årsberetning/-regnskab for det foregående år til godkendelse. 
Årsregnskab og kommentarer til årsregnskab blev udsendt til medlemmerne 28. april med frist for eventuelle 

indsigelser, kommentarer eller spørgsmål fra medlemmer 5. maj. Der kom ingen kommentarer. Derfor anses 

for årsregnskabet for godkendt 

4/ Fremlæggelse af forslag til kontingent 
Bestyrelsen foreslog fortsat kontingent på 100 kr. 

Der kom ikke andre forslag inden 5. maj. Derfor anses den foreslåede kontingentsats for vedtaget 

5/ Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 

6/ Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
Opstillingsliste blev udsendt til medlemmerne 28. april. 

Eftersom antallet af opstillede kandidater på de fire valglister svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer, der 

skal vælges indenfor hver af listerne, er alle valgt ved fredsvalg. 

Bestyrelsen består derfor af følgende medlemmer i 2020-21 

Liste A 

Jens Ditlev Lauritzen 



Winnie Berndtson 

Leif Nielsen 

Tina Salling 

Flemming Nør-Pedersen 

Liste B 

John Søndergaard 

Claus Jonsbak 

Niels Chr. Nielsen 

Iver Ladekjær (suppleant) 

Liste C 

John Køppler 

Liste D 

Jens Fisker Carlsbæk 

Christina Ørgaard 

7/ Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm 

Der kom ikke andre forslag inden 5. maj. Derfor anses Beierholm for genvalgt som foreningens revisor 

8/ Evt. øvrige valg 
Der var ingen øvrige valg 

9/ Eventuelt 
Intet til dette punkt 

 

 

 


