
Foreningen Vi elsker stilhed  

 

Referat af generalforsamling 

Tid:  9. oktober 2020 kl. 14.30. 
Sted:  DOKK1, Aarhus. 
Deltagere: Ilse Sand (formand), Kirsten Kristensen (bestyrelsesmedlem og kasserer), Allan 
Johansen, Susanne Skrydstrup Møbjerg, Anne-Mette Hauberg, Jytte Lund Larsen; Louise 
Svane og Ulla Bertelsen (referent). 

Referat 
Indledningsvis bød formanden velkommen. Herefter fulgte en kort deltagerpræsentation samt 
en sang v/Louise Svane. 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.  
Kirsten Kristensen blev valgt som dirigent. Ulla Bertelsen blev valgt som referent. 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

Punkt 3. Formandens beretning 
Ilse Sand fortalte om foreningens aktiviteter i det forgange år. Kirsten supplerede med at 
fortælle om uddeling af stilhedsprisen, som i 2019 gik til øen Egholm. Prisen blev uddelt af den 
daværende formand Camilla Lærkesen og vakte glæde hos modtagerne. Den gav anledning til 
en del presseomtale. 

Punkt 4. Præsentation af medlemmer, der ønsker at indgå i bestyrelsen 
Ilse Sand præsenterede Birgit Madsen og Dorthe la Cour. Disse deltog ikke i 
generalforsamlingen, men stiller sig gerne til rådighed for bestyrelsen. Ilse Sand fortsætter i 
bestyrelsen. Kirsten Kristensen udtræder, men fortsætter som kasserer. 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 

Punkt 6. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 7. Kassererens fremlæggelse af budget. 
Budgettet blev godkendt. 

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Ilse Sand, Allan Johansen, Birgit Madsen og Dorthe la Cour blev valgt til bestyrelsen. 

Punkt 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Louise Svane og Anne-Mette Hauberg blev valgt som suppleanter. 

Punkt 10. Valg af revisor 
Ulla Bertelsen blev valgt som revisor. 

Punkt 11. Fuldmagt for bestyrelsen til at selvsupplere. 
Generalforsamlingen tiltrådte fuldmagt til bestyrelsen til at selvsupplere. 

Punkt 12. Eventuelt 
Der kom flere gode idéer frem på mødet, herunder udarbejdelsen af en app med stillesteder og 
en lille bog med 12 fortællinger om stilhed.  

Mødet sluttede med et tak for denne gang og en sang v/Louise Svane. 

 

UB/16.10.2020. 


