
Referat fra Generalforsamlingen Hasmark Strandcamping 21 august 2021 

 

1. Valg af dirigent. 

Ingen meldte sig til dirigent. En enig bestyrelse afgjorde at Karina Wollsen fungerede som 
dirigent.  En enig bestyrelse konkluderede at indkaldelsen til generalforsamling var lovligt 
varsel og der ved indkaldelse var medsendt forslag til vedtægtsændring.  

2. Formandens beretning. 

En søndag for et år siden, da vi afsluttede træffet 2020, tænkte vi, at nu kunne vi vende 
tilbage til hverdagen. Desværre blev verden ikke sådan, og hele sidste år blev præget af 
Corona. Det betød, at vores jule træf blev aflyst helt, og at forårstræffet blev til et onlinetræf 
– ganske i tidens ånd. Det lykkedes dog både at få børnene til at mødes og forældrene kunne 
også snakke lidt sammen.  

Årets manglende træf har også fået indvirkning på foreningen økonomi, hvor de træf som 
normalt giver underskud ikke blev afholdt og vores økonomi er derfor lidt for god. Vi skal 
derfor i det kommende år kigge på medlemskabspris og investeringer.  

Jeg tænker også, at jeg taler på manges vegne, når vi er bekymrede for den stigende uro i 
vores børns hjemland.  

Til sidste års træf var der færre deltagere end de tidligere år, og i år er det ca. samme antal 
som sidste år. Vi har i bestyrelsen haft for øje, at der ikke længere kommer børn fra Etiopien 
og det naturligvis at der ikke er en naturlig tilgang af medlemmer, og mange af vores børn er 
nået en alder hvor det med at komme til træf ikke er så interessant. Her venter en stor 
opgave for den kommende bestyrelse.  

3. Regnskabsaflæggelse. 

Regnskabet blev fremlagt af Brian Olesen. Foreningen har et for stort overskud, som skyldes 
manglende afholdelse af træf. Der er således ikke søgt støtte ved Adoptions og Samfund.  

4. Behandling af indkomne forslag. 

 Der er ikke indkommet forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent. 

 Det blev vedtaget at kontingentet blev nedsat fra kr.  200 til kr. 150 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, blev der udsendt forslag til 
vedtægtsændringer således at ” bestyrelsen består foruden formanden af 3-5 medlemmer 
og 1 suppleant og ” bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er 
til stede”. 

Der blev valgt følgende til bestyrelsen:  

Karina Wollsen blev genvalgt og Susanne Christensen som suppleant.  



7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 Nuværende revisor blev genvalgt.  

 Marianne Clement blev valgt som revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

 Der var ikke noget under evt.  


