Referat
Ekstraordinær Generalforsamling
3.10 2019
CENTER FOR PSYKISK SUNDHEDSFREMME – FORSKNINGSENHEDEN
BELIGGENDE V. KØBENHAVNS UNIVERSITET
Fremmødte: Anette Tybjerg-Jeppesen; Freja Filine Petersen, Christian Gaden Jensen.
Christian Gaden Jensen medbragte fuldmagt fra foreningens medlem, Yun Ladegaard, hvoraf det
fremgår, at Yun Ladegaard ønsker at opstille til bestyrelsen.
Dertil Se Eun Lee, som på dagen blev godkendt som medlem.
1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetæller
Valg af dirigent: Anette Tybjerg-Jeppesen blev enstemmigt valgt
Valg af mødesekretær: Christian Gaden Jensen
Valg af stemmetæller: Se Eun Lee
Dirigenten konstaterer at generalforsamling er varslet og indkaldt rettidigt.
2. Valg af bestyrelse
§ CGJ udtræder som meddelt af bestyrelsen og stiller ikke op til genvalg. Foreningen takker
CGJ for fem års grundigt arbejde med opbygningen og ledelsen af foreningen.
§ VN udtræder som meddelt af bestyrelsen og stiller ikke op til genvalg. Foreningen takker
VN for godt arbejde og juridisk bistand.
§ FFP vælger efter dialog og drøftelser om de forestående opgaver i foreningen på
generalforsamlingen alligevel at genopstille.
§ Anette Tybjerg-Jeppesen samt Yun Ladegaard opstiller til bestyrelsen.
Kandidater afgav hver især en uddybende argumentation for deres kandidatur.
Afstemning
§ Der ønskedes ikke anonymiseret afstemning.
§ Stemmeresultat
o Anette TJ: Valgt enstemmigt for en periode på to år
o Yun Ladegaard: Valgt enstemmigt for en periode på to år
o Freja Filine Petersen: Valgt enstemmigt for en periode på ét år
3. Bestyrelsen stiller forslag, dialog og afgørelse af foreningens fremtid
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Det aftales at der snarligt skal afholdes møde mellem den afgående bestyrelsesformand og den
nye bestyrelse med henblik på orientering om foreningens økonomi, kontrakter og samarbejder.
Der er dialog om foreningens fremtid i forhold til en eventuel oprettelse af en fond.
CGJ minder om, at licensaftalen med Åben og Rolig-konceptet er ophørt formelt for foreningen
per d. 1. oktober 2019. CGJ er dog indstillet på, at foreningen gerne må arbejde videre med
konceptet indtil afslutningen af 2019. Herefter skal der indgås nye aftaler, såfremt foreningen
ønsker at fortsætte med konceptet. CGJ orienterer også om, at foreningen endnu ikke har
udbetalt licens (royalty) for benyttelsen af konceptet. Dette skal der findes en afklaring på inden
udgangen af dette år.
Dialog om de nuværende vedtægter. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i paragraf
10 samt 14. Ændringer læses op og diskuteres på generalforsamlingen.
§

Ændringerne vedtages enstemmigt af de fremmødte medlemmer.

Se de udsendte reviderede vedtægter.
Evt.
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at:
§
§
§

ATJ er formand og sekretær
YKL næstformand
FFP kasserer.

CGJ fremviser liste over personer som har ansøgt om medlemskab af foreningen i 2019, og
bestyrelsen godkender heraf 19 medlemmer. En opdateret medlemsliste er udformet.
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