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Referat fra generalforsamling i Min Drømmedag, 19/02 2022. 

 

1. Valg af dirigent 

Simone Bartenschlager Pedersen valgtes til dirigent. 

Generalforsamlingen er indkaldt skriftligt til foreningens medlemmer den 3/2 2022, og 

dermed rettidigt jf. 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 samt indsamlede fondsmidler og oversigt 

over sponsorer. 

Opsummeret har 2021 været et succesrigt år på trods af Corona, og mange tiltag blev søsat 

med stor succes. Min Indre Kriger blev officielt skudt i gang. Flere strukturelle tiltag er blevet 

implementeret, og mange flere behov i forbindelse med planlægning af arrangementer er 

blevet dækket af frivillige hænder. 

 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 

Regnskabets samlede indtægter og udgifter for regnskabsår 2021 samt indestående på 

foreningens konto pr. d.d. blev fremlagt mundtligt og udmunder sig således: 

Indtægter:    155.444,95 kr. 

Udgifter:   149.489,51 kr. 

Diff.:   5.955,44 kr. 

 

2021 start saldo:  66.166,82 kr. 

2021 slut saldo:  72.122,26 kr. 

Diff.:   5.955,44 kr. 

 

Tallene er taget direkte fra foreningens kontoudtog og vil være afspejlet i regnskabet.  

Grundet corona har Min Drømmedags nuværende revisor ikke kapacitet til gennemgang af 

regnskabet 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. 
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4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentstruktur blev debatteret og der blev foretaget online afstemning med følgende 

afstemningsmuligheder: 

 

Støttemedlemsskab – 200, 300; 

 

 
Det blev vedtaget at medlemskontingent for et støttemedlem i 2022 sættes til 200 med 

følgende stemmefordeling:   200 = 5 stemmer 

     300 = 1 stemme 

 

Familiemedlemsskab – 350, 400; 

 

 
 

Det blev vedtaget at medlemskontingent for et familiemedlemsskab i 2022 sættes til 350 

med følgende stemmefordeling:   350 = 5 stemmer 

      400 = 1 stemme 

 

5. Valg af formand 

Formandsposten er på valg i 2022 jf. foreningens vedtægter.  

Pernille Hornshøj stiller til valg som formand. Ingen indvendinger fra fremmødte, hvorfor 

Pernille vælges til formandsposten.  
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Maria Pries ønsker ikke genvalg eller fortsat samarbejde med foreningen. 

Patricia Andersen har ansøgt om bestyrelsesposten. 

 

Ingen indvendinger fra fremmødte, hvorfor Patricia indtræder i bestyrelsen. 

 

Der er ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer er på valg, dog er Rikke Fellov udtrådt 

af bestyrelsen i 2021, hvorfor en suppleant har overtaget posten. 

 

7. Eventuelt valg af suppleanter 

To suppleanter i bestyrelsen besidder pt. en bestyrelsespost grundet fratrædelse og 

sygemelding. Disse fortsætter på bestyrelsesposten indtil disse kommer på valg i 2023 eller 

sygemelding ophører. 

 

Sara Schou Thomsen og Nicita Rosengren opstiller til suppleanter i bestyrelsen. 

Ingen indvendinger fra fremmødte, hvorfor Sara og Nicita indtræder som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor 

Morten Wagner ønsker ikke genvalg og der skal derfor vælges ny revisor. Ulla Burskov 

opstiller som revisor. Ingen indvendinger fra fremmødte.  

 

9. Forslag til behandling 

9.1: Foreningen ønsker at Min Prinsessedrøm Fyn sættes på pause grundet udfordringer 

med bemanding og Drømmebørn fra området.  

Der var enighed om at skære Min Prinsessedrøm ned til 2 arrangementer i 2022 i stedet for 

3 arrangementer, og gøre det samme for Min Indre Kriger.  

Lokationen skal overvejes, da der allerede er en aftale om slot til Fyn i 2022, men ikke i 

Jylland. Det besluttes derfor at der kigges på ressourcerne der passer i forhold til landsdele, 

men at der derfor kun afholdes 2 Min Prinsessedrøm arrangementer og 2 Min Indre Kriger 

arrangementer i 2022. 

 

9.2: Det skal fremsættes til vedtægtsændring at der kun kan sidde 1 passivt 

bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Ingen indvendinger fra fremmødte.  

 

 

10. Eventuelt 

Følgende kommentarer/spørgsmål blev debatteret, men intet besluttet. Punkterne 

undersøges i bestyrelsen. 

 

● Fysisk markedsføringsmateriale efterspørges til at synliggøre foreningens aktiviteter - 

f.eks. et Min Drømmedag banner der favner begge sider af foreningen, små fysiske 

kort (ligesom visitkort) der kan uddeles. 

 

● En klar marketingsstrategi 
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● Mere fysiske deltagelse ved forskellige events, evt. Med ambassadører – f.eks. 

børnefestivaller/-karneval, vikingemarkeder eller Frivilligdag.  

Oplagt mulighed for at sælge ting lavet til foreningen med henblik på donationer.  

 

● Fundraising muligheder i form af salg af f.eks. en malebog udviklet af os. Kan evt. 

sælges på webshoppen. Frivillige kan sælge ting for foreningen, donationer kan 

overføres via MobilePay eller kontooverførsel.  

 

● Det er ret svært at nå at få fædre i prinsessekjoler grundet tidspres, men det ønskes 

at fædre kan inkluderes f.eks. ved at angive at de kan medbringe eget jakkesæt til 

fotografering. Hvis fædre dog ytrer at de gerne vil prøve en kjole, skal vi prøve at 

efterkomme det.  

 

● Der ønskes at gaverne i kasserne til pigerne skaleres ned og fordeles anderledes. 

Søskende bliver ofte ret overset i gaveræset, og det er for voldsomt efterhånden med 

antallet af gaver.  

Gaverne ser heller ikke ud til at give den ønskede effekt, f.eks. når der bliver givet 

smykker. Prinsesserne kan i stedet få smykkerne løbende og rent faktisk bruge dem 

på dagen. Det vil ligeledes bidrage mere til SoMe at de bærer smykkerne som de får 

i gave.  

 

● Projekter med større virksomheder. Der ønskes samarbejder med større 

virksomheder som kan hjælpe med at sætte fokus på vores forening, og 

virksomhederne samtidig kan være med til at sige at de hjælper børn med 

livstruende sygdomme. Igen mangler der fysisk marketingsmateriale der kan gives til 

virksomhederne, så de kan reklamere med at de støtter foreningen.  

 

● Strukturelt skal flere ansvarsområder uddelegeres.  

Der ønskes bl.a. en fotografansvarlig / mentor i foreningen.  

Det skal være med til at holde bedre styr på fotograferne der arbejder i foreningen 

generelt, og sørge for at materialet der leveres, lever op til den standard der ønskes 

samt det omfang der er brug for. Ligeledes skal det give fotograferne mulighed for 

videreudvikling med foreningsarbejdet.  

Samtidig skal der holdes styr på al materiale der ligger online både til fotobøger, 

bokse og SoMe materiale.  

 

● Der ønskes flere fysiske workshops i 2022. Der er bl.a. blevet doneret en masse 

rollespilssværd som skal males og gøres klar til Min Indre Kriger. Ligeledes vil det 

være godt at samle de frivillige i forhold til de input der ønskes i foreningen. Strategi 

udvikling kan ligeledes sættes på dagsordenen. Det vil også hjælpe til yderligere 

fastholdelse af frivillige.  

 

● Der ønskes make-up børster indkøbt specielt til Min Indre Kriger til at lave teater 

make-up med.  

 

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; 

Pernille Hornshøj, Formand 
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Brigitta Andersen, Bestyrelsesmedlem 

Simone Bartenschlager Pedersen, Bestyrelsesmedlem 

Mads Kronborg Agesen, Bestyrelsesmedlem 

Patricia Andersen, Bestyrelsesmedlem 

Sara Schou Thomsen, Suppleant 

Nicita Rosengren, Suppleant 

Marion Krobath Olesen, Suppleant (pt. sygemeldt) 

 

Følgende poster varetages uden for bestyrelsen; 

Susie Rasmussen, Bogholder 

Ulla Burskov, Revisor 

 

  

 Dirigent, Simone Bartenschlager Pedersen 

 

Hadsund, d. 19/02 2022 

Ref. Pernille Hornshøj 
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