Home Start:

Claus Brandstrup, Jens Benzons Gade 54 C, lejl. 1.4., 5000 Odense C.
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Dagsorden ifølge vedtægterne § 6:
1. Valg

af dirigent, stemmetællere og referent

2. Godkendelse af lokalbestyrelsens beretning ved lokalformanden

3. Beretning fra lokalkoordinator(er) om årets aktiviteter
4. Godkendelse af regnskab for sidste år
5. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering
5. Godkendelse af rammebudget for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag, inkl. evt. vedtægtsændringer
8. Opstilling af kandidater og valg

til lokalbestyrelsen

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
10. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Allan Pedersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf.
vedtægterne. Valg af stemmetællere afuenter punkt 8. Bente Buch Pedersen blev valgt som referent.
Ad. 2. Godkendelse af lokalbestyrelsens beretning ved lokalformanden
Lokalafdelingens formand Claus Brandstrup fremlagde lokalbestyrelsens beretning. Beretningen tog
udgangspunkt i Årsrapport 202L, der er udsendt til frivillige og medlemmer ved årsskiftet2O2L-2022. Formanden
lagde i beretningen vægt på al2O2l har været et år med markering af 10 års jubilæum for lokalafdelingen, at
COVID-19 situationen har påvirket aktivitetsniveauet og at bestyrelsen er optaget af at sikre økonomiske rammer

for at kunne vedblive at have aktiviteter som hidtil og have base i Storms Pakhus, hvor huslejen er markant
forøget. Formanden takkede frivillige, koordinatorer, bestyrelse og sponsorer/bidragsydere for fornem og
engageret indsats og for bidrag.
Beretningen blev godkendt.

Ad.3. Beretning fra lokalkoordinator(er) om årets aktiviteter
Lokalkoordinator Michala Bruun-Givskud fortalte om årets aktiviteter, herunder udfordringer omkring corona
202L, fokus på ensomhed samt nye tiltag omkring kreative værksteder i Storms Pakhus og på Kulturmaskinen.
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Ad. 4. Godkendelse af regnskab for sidste år
Lokalkoordinator Bente Buch Pedersen fremlagde regnskabet for2O27. Regnskabet udviser et mindre underskud.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 5. Fremlæggelse af revideret budget for indeværende år til orientering
Lokalkoordinator Bente Buch Pedersen fremlagde revideret budget for 2O22.

Ad. 6. Godkendelse af rammebudget for det kommende år
Lokalkoordinator Bente Buch Pedersen fremlagde bestyrelsens forslag til rammebudget for 2023, der er
balance. Forslaget blev godkendt.
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Ad. 7. Behandling af indkomne forslag, inkl. evt. vedtægtsændringer
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 8. Opstilling af kandidater og valg
Følgende blev genvalgt

til lokalbestyrelsen

til lokalbestyrelsen:

Claus Brandstrup

Vibeke Meyer
Birgit Navne

Merete Ruager
Birgit Bech
Nyvalgt

til bestyrelsen blev:

Vibeke Møller Rendboe
Ad. 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
Revision Rosendal, Næsby genvalgtes som lokalafdelingens registreret revisor.

Ad. 10. Evt.
Foranlediget af et spørgsmå1, blev det præciseret af lokalformanden, at foreningen er kontingentfri.
Formanden takkede og overrakte blomster til det afgående bestyrelsesmedlem og tidligere formand lngelise
Bech Hansen.

Underskrifter:

Formand for Home-Start Familiekontakt Odense
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Allan Petersen
Dirigent

