
Referat fra Generalforsamling i KRIS lørdag d 30.4.22 

Dagsorden: 
Velkomst v Mette Baldwin næstformand 

Valg af ordstyrer - Jette Kruse sekretær blev valgt, hun kundgjorde at generalforsamlingen var medlemmerne 

indbudt til i tide. 

Valg af referent - Mette blev valgt 

 

Medlemsmødets referat: 
 

1. Årsberetning skrevet af Malene Nygård Kristensen formand - læst op af Mette 

 

2. Godkendelse af Årsrapport (regnskab) v Svend Åge Østergård- overskud på 104000 kr for 2021. Hvorimod 

underskud i 2020 på 120000 kr. Der er en ekstra gavekonto på 86000 kr, den har vi fordi det kræves at vi har 

en indsamlingskonto.  308000 kr i tilskud for 2021.  

Der kom et spørgsmål om hvordan kommuner beregner beløbene de giver? Jette svarer at hun søger efter et 

beløb afhængig af hvor mange klienter fra den pågældende kommune, og så beslutter de beløbet.  

Regnskabet blev godkendt 

 

 

3. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår Revenu AS som vi også har brugt i år 

 

4. Fremlæggelse af budget v Svend Åge Østergård.  

Vi forventer et overskud på 0 - 1000 kr i 2022. Der skal bruges penge til at sætte Jette op i timer, og ift at vi 

bliver mere landsdækkende.  

Budgettet blev godkendt 

 

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer Britta Troelsen og Lisa Lauridsen modtog genvalg. Man genvælges 

for 5 år. Susanne Skov vil gerne genindtræde i repræsentantskabet. 

6. Eventuelt.  

 

Repræsentantskabsmødets referat: 

 
1. Valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. SvendÅge Østergård og Karin Jensen 

modtager genvalg, tak for det. Mette Baldwin træder ud. Repræsentantskabet har manglet info om opstilling af ny(e) 

bestyrelsesmedlem(mer), det vil vi forbedre i fremtiden. Der mangler en i bestyrelsen, og gerne 2 suppleanter, hvis 

du kender nogen eller selv vil med så henvend dig gerne til Malene. Man kan være med fra nu af og så blive formelt 

valgt ind til årsmødet næste år. 

  

2. Emner vedrørende repræsentantskabet v Birgit Dashnaw  - nu er der 12 repræsentanter. De mødes ca 4 gange 

om året. De beder for KRIS, for særlige opgaver og behov. De gør opmærksom på KRIS hvor de bor. I det hele taget 

fungerer repræsentantskabet godt, Birgit takker for et godt samarbejde.  



 

3. Eventuelt. Kom gerne med info om steder man kan søge fundraising til sekretær Jette Kruse! Så finder hun ud af 

om det er relevant for KRIS.  

 

Referent : Mette Baldwin 

 


