
GENERALFORSAMLING ReMida Randers 2021 
28. april 2021 kl. 15.00                                                                                                                  

Dagsorden:  

1.Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning ved Rita Willum  

3. Regnskabsaflæggelse og budget ved Linda Hessellund.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Fastlæggelse af kontingent for 2022  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

I bestyrelsen er:  

Rita Willum, Formand  

Linda Hessellund, Kasserer  

Jytte Ammitzbøl  

Mia Dyring Olesen  

Aksel Hessellund  

Suppleanter - Mie og Birthe Bang Larsen  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant - Karin Gustavsen og Ove Ammitzbøl fortsætter  

8. Valg af suppleanter - Mie og Birthe Bang Larsen.  

9. evt.  

 

Referat: 

Velkommen 

Grundet forsamlingsforbuddet er der blevet vedtaget, at afvikle en nød-generalforsamling.  

Alle valget medlemmer forlænges med et år. 

Nødgeneralforsamlingen er indkaldt retidigt. 

Valg af dirigent 

Rita valgt til dirigent 

Linda  valgt til Referent 

Formandsberetning 

Der her ikke være mange møder i det for gangende år. Der er blevet renoveret køkken og ryddet op. 

Alle medlemmer har ved telefonisk kontakt haft mulighed for at hente materialer. Alt planlagt var umuliggjort p.g.a af 

Corona pandemine. Det lykkedes dog, at holde sommermøde, hvor oplægget var planlægning af efteråret aktiviteter, 

som igen måtte aflyses. Efterårets tema i 2022 er ReMida blomster, vi forsætter planlægningen og håber at alt bliver 

åbent igen til september. 

 Regnskabsaflæggelse. 

Der har været et overskud på knapt 62.000 kr. 
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Der har ikke været udgifter til arrangementer udgifterne har være stabile. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag  

Fastlæggelse af kontingent for 2022  

Det blev drøftet, hvordan det vil være muligt at kompenserer medlemmer fra 2020. 

Det er vedtaget at kontingentet for bliver  uændret, samt at medlemmer der betaler kontingent for 2022 vil bliver 

reduceret til ½ pris. 

Valg  

Der bliver ikke valg da der ikke er mulig for kandidater at kunne møde frem og stille op. 

Det er besluttet at bestyrelsen genvælges for et år og cyklussen for sætter fra 2022. Der bliver valg igen ved næst 

kommende general forsamling. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

I bestyrelsen er:  

Rita Willum, Formand  

Linda Hessellund, Kasserer  

Jytte Ammitzbøl  

Mia Dyring Olesen  

Aksel Hessellund  

Suppleanter - Mie og Birthe Bang Larsen  

Genvalg af revisor og revisorsuppleant –  

Karin Gustavsen og Ove Ammitzbøl fortsætter.  

Valg af suppleanter -  

Mie og Birthe Bang Larsen.  

Evt. Mia holder pause som aktiv i dagligdage på ReMida, hun forsætter i Bestyrelsen og vender til bage i det 

kommende år. 

 

Øvrige emner: 

Der blev rejst spørgsmål til om ReMida skal der laves en kunst-uge for børn i uge 26?  

Vil vil gerne lave det med en gennemgående person, fra 9.00 til 15.00 kl. og en pris på ca. 750 kr. 

Der kunne potentielt være sammen med naturskolen. 

Emnet vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde 


