
Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende faste punkter:  

1.a. Valg af dirigent.  

• Trine 

1.b. Valg af referent.  

• Johan 

2. a. Bestyrelsens beretning ved dennes formand om det forløbne års aktiviteter i foreningen.  

• (indsæt Cecilias tale) 

2. b. Årsmødets godkendelse af den aflagte beretning.  

• Godkendt af årsmødet 

3. a. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.  

• Der kan ikke fremlægges et revideret regnskab, idet der ikke blev valgt revisorer 

sidste år. Dertil har sygdom forsinket processen 

3. b. Årsmødets godkendelse af det fremlagte regnskab.  

• Ikke muligt nu, men regnskabet sendes til de tilstedeværende inden  

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

• Kontingentet fortsætter på nuværende niveauer  

5. Behandling af evt. indkomne forslag.  

• Ingen indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse.  

• Cecilia træder ud. 

• Trine stiller op (vælges) 

• Johan stiller op (vælges) 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  

• Ellen stiller op (vælges) 

8. Valg af to revisorer.  

• Poul Thomsen 2020 + 2021 (valgt) 

• Line Lauridsen 2020 + 2021 (valgt) 

9. Valg af revisorsuppleant.  

• Cecilia Garney (valgt) 

10. Eventuelt. 

• Johan bringer en princip-sag op: skal vi trykke ting der bliver meget dyre, og hvad 

kan vi kræve at folk er villige til at betale?  



o Konklusion: vi er villige til at trykke det, og vi må vurdere tingene fra gang til 

gang – vi skal ikke trykke ting over vores normalpris hvis der ikke er et 

marked, men vi skal stadig kunne trykke odd-ball specialer. 

• Redaktørgruppen: 

o Vi laver en særlig gruppe, som har mindst en repræsentant fra bestyrelsen, og 

der skal laves en mail, så kontakten kan holdes den vej igennem.  

o Det vil være folk som er på vej ud af bestyrelsen – eller ind i den – så vi 

bevarer noget erfaring, så man kan lave ting ud over bestyrelsesarbejde (hvis 

man enten ikke vil bestyrelsesarbejde eller lignende). Det er dermed en gruppe 

som bygges op over tid.  


