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Referat Generalforsamlingen 2022 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i  
ReMida, Erik Menveds Plads 2 8900 Randers C.  
Torsdag den 20. april 2022 kl 17.00.  
 
1. Valg af dirigent.  
Mie blev valgt til dirigent. 
General forsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning ved Rita Willum  
Formandens beretning 2021. 
 
Der var Coronalukket fra ca. januar til efter påske. Bestyrelsen havde et enkelt ”net-møde”. 
 
Vi pakkede ca. 60 æsker til vinterferien, som blev afhentet af private. Det må siges at være 
en succes.  
 
Vi havde et lille projekt i gang på 4 skoler. Østervang, Lilleskolen, C.La Cour skole og 
Munkholmskolen. De fik en æske med forskellige ReMida materialer. Børnene fremstillede 
to blomster, som blev udstillet på Randers Bibliotek. 
 
Køkkenet blev malet, og der blev opsat nye skabe. 
 
Visionsmøde i Jyttes sommerhus. Vi fremstillede blomster. Altid en dejlig oplevelse. Tak til 
Jytte. 
 
Der er kommet en del nye ansatte i Randers Kommune. I ledelsen er Lars Lynghøj og 
Anna Plowbøl. Sammen med dagtilbudslederne blev de inviteret på ReMida. Uvist hvad 
der kom ud af det. 
 
Børnekulturugen tema ”Stille”. Øster Tørslev, Uggelhuse og Tånum og på ReMida. 
 
Randers byprojektet. Remida blomstrer - på Kulturhuset. Alt forløb godt. Der var godt med 
tilmeldinger fra dagtilbud og skoler. Mia og jeg arbejdede  i to børnehavegrupper. 
 
Familiesøndage forløber godt. 
 
Der er nu i alt 13 ”medarbejdere” på ReMida.  
Det er min fornemmelse, at alle er tilfredse med de opgaver som bliver tildelt. 
Uden Søren og alle frivillige, kunne ReMida ikke eksistere som nu.  
I det daglige er vi nok, men ved aktiviteter, mangler vi ofte en hånd.  
 
Tak til alle. 
 
3. Regnskabsaflæggelse og budget ved Linda Hessellund  
Resultat 35.140,60 kr.  
Ulitmo kassebeholdning: 287.822,16 kr. 
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Vi har øget vores kasse beholdning igen i år. Det skyldes at der stadig har været 
hindringer for at kunne lave arrangementer i det omfang vi plejer grundet Covid-19. 
 
Det forventes at vi igen i her i 2022 vil kunne sende noget på studietur til Reggio. 
Der er sket husleje forøgelse.  
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag.  
 
5. Fastlæggelse af kontingent for 2023. 
 I år har der været nedsat kontingent for de medlemmer der også var medlem i 2019 under 
Covid-19 nedlukningen. 
Der er enighed om at vi ikke forhøjer kontingentet. Mindre institutioner og privat 
medlemmer 600 kr. årlig og støtter institutioner og skoler 1200 kr. årligt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 
I bestyrelsen er:  
Rita Willum, Formand - på valg. Gerne genvalg.  
Linda Hessellund, Kasserer - på valg. Gerne genvalg.  
Mia Dyring-Olesen - på valg. Gerne genvalg.  
Jytte Ammitzbøl, ikke på valg 
Aksel Hessellund, ikke på valg 
  
Bestyrelsen blev genvalgt.  
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Karin Gustavson - Revisor  
 
9. Valg af suppleanter  
Suppleanter – Mie Rubach og Birthe Bang Larsen 
 
10. evt.  
Ingen ting. 
 

  Venlig hilsen 
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