Hadsund, d. 23/1 2021
Referat fra generalforsamling i Min Drømmedag, 23/1 2021.
1. Valg af dirigent
Marion Krobath Olesen valgtes til dirigent.
Generalforsamlingen er indkaldt skriftligt til foreningens medlemmer den 16/9 2020, og
dermed rettidigt j.f. foreningens vedtægter.
Indkaldelsen er desuden gjort tilgængelig på sociale medier i perioden fra indkaldelse.
Formanden tog herefter ordet.
2. Formandens beretning
Formanden gennemgik vedlagte præsentation
Foreningen har i slutningen af 2020 skiftet officielt foreningsnavn til Min drømmedag
COVID-19 har sat sit præg på årets arrangementer og der har trods udfordringer været
afholdt gode arrangementer. Synlig på sociale medier er øget i 2020 i forhold til tidligere år.
Se yderligere i vedlagte præsentation.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Regnskabets samlede indtægter og udgifter for regnskabsår 2020 samt indestående på
foreningens konto pr. d.d. blev fremlagt mundtligt.
Der er indkommet ændringer til posteringer ganske kort før generalforsamlingen, hvorfor
det besluttes at årsrapporten fremsendes til generalforsamlingens deltagere for
efterfølgende orientering og godkendelse.
Dette skal ske inden første (og konstituerende) bestyrelsesmøde.
Herefter sendes årsrapporten til endelig godkendelse af revisor.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentstruktur blev debatteret og der blev foretaget online afstemning med følgende
afstemningsmuligheder: 199, 249, 299;

Derudover er der afgivet følgende stemmer ved
fuldmagt:
1 ved 199, 1 ved 249

Det vedtages at øge medlemskontingent til 299.
Familiemedlemskab øges tilsvarende til 499.
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5. Valg af formand
Formandsposten er ikke på valg i 2021 j.f. foreningens vedtægter.
Marion Krobath Olesen fortsætter som formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Natasja og Tina ønsker ikke genvalg, men udtrykker ønske om at deltage i og bidrage til
foreningens arrangementer i videst muligt omfang.
Formand og øvrig bestyrelse udtrykker stor ros for indsatsen til - og sparring med - begge i
den forgangne periode.
Opstillede til bestyrelsen:
Rikke Fellov
Pernille Hornshøj
Ingen indvendinger fra fremmødte, hvorfor Rikke og Pernille indtræder i bestyrelsen.
Der er Ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer er på valg og ingen er udtrådt af
bestyrelsen i 2019.
7. Eventuelt valg af suppleanter
Ingen af de siddende suppleanter er på valg og ingen er udtrådt af bestyrelsen i 2020.
Nikita Rosengren udtrykker ønske om at opstille til næste år.
8. Valg af revisor
Morten Wagner ønsker genvalg og genvælges for en periode af 1 år.
9. Forslag til behandling
Vedtægtsændringer fremlagt - foreningens navneskifte fra Min prinsesse drøm til Min
Drømmedag.
Derudover er der afgivet yderligere 1
Ja-stemme ved fuldmagt.
Fremlagte vedtægtsændring vedtages.
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10. Eventuelt
Følgende kommentarer/spørgsmål blev debatteret, men intet besluttet. Punkterne
undersøges i bestyrelsen.
●

Fysisk markedsførings materiale efterspørges til at synliggøre foreningens aktiviteter
- f.eks. kjole indsamlinger og til sponsorer - sponsor diplom/plakat foreslås.

●

Navneskifte ønskes synliggjort yderligere. Det tages til efterretning og arbejdes
videre med af bestyrelsen. En officiel pressemeddelelse og et
fotoshoot/hjemmebesøg foreslås.

●

Det foreslås at ambassadører inddrages i SoMe arbejde vedr. navneændring.

●

Offentliggørelse af backstage billeder foreslås som synliggørelse af foreningens
COVID-19 håndtering

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter;
Marion Krobath Olesen, Formand
Maria Pries Møller, Bestyrelsesmedlem
Rikke Fellov, Bestyrelsesmedlem
Pernille Hornshøj, Bestyrelsesmedlem
Brigitta Andersen, Bestyrelsesmedlem
Josefine Bendixen, Suppleant
Simone Bartenschlager Pedersen, Suppleant
Mads Kronborg Agesen, Suppleant
Følgende poster varetages uden for bestyrelsen;
Mette Nygaard, Sekretær
Bente Gøttsche Domino, Bogholder
Morten Wagner, Revisor

Dirigent, Marion Krobath Olesen
Hadsund, d. 23/1 2020
Ref. Mads Kronborg Agesen
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