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Referat fra ordinær generalforsamling i Fremvirke  
Tirsdag den 20. april kl. 19:00 – 21:00,  
inkl. CitatSalon. 
 

Den ordinære generalforsamling i foreningen Fremvirke blev afholdt online på Zoom. 

 

Dagsorden og referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 
Valgt blev: 
Dirigent: Lene Rachel Andersen  
Referent: Mette Hvid Brockmann 
 

2. Godkendelse og opgørelse af antal stemmeberettigede. 
Antal stemmeberettigede: 8 (9 fra kl. 19:30) 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
siden seneste ordinære generalforsamling (vedhæftet) 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet). 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
 

5. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år.  
Forslag: 
Kontingent foreslås reduceret til 100 kr. om året.  
Kontingentet foreslås fremadrettet opkrævet én gang årligt pr. 1. maj for indeværende år og 
frem til førstkommende generalforsamling. Melder man sig ind fx 1. januar opkræves man 
således ikke efter førstkommende generalforsamling. 
Forslaget blev godkendt. 
 
Budget fremlægges på mødet. 
Budgettet blev fremlagt og godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 
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7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
Til bestyrelsen blev valgt 

• Lene Andersen 
• Mette Hvid Brockmann 
• Christian Poll 
• Jens Nedergaard 
• Jan Kristoffersen 

 
Lene Rachel Andersen valgt som formand 
 

8. Valg af revisor.  
Jens Nedergaard blev valgt til revisor. 
 

9. Brainstorming vedrørende kommende aktiviteter. 
Under dette punkt blev der bl.a. talt om potentialet i at arbejde for mere dannelse i 
grunduddannelsen, herunder for muligheden for at samarbejde med bl.a. Think’s 
Verdensborgerprojekt. 
Flere gode dannelsesprojekter findes derude, og vi diskuterede mulighederne for evt. 
samarbejde. 
 

10. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages). 
Information om aktiviteter i Nordic Bildung, European Bildung Network, North 
American Bildung Network og Latin American Bildung Network. Mere info på Nordic 
Bildungs hjemmeside: https://nordicbildung.org/ 
 

Efter afslutningen af den officielle dagsorden afprøvede vi et nyt format: CitatSalon. Det 
handlede om natursyn, og formatet var bygget op om to citater, som vi debatterede. Christian 
Poll var været og indledte og afrundede CitatSalonen 
 
 
Den 29. april 2021 
 
 
Mette Hvid Brockmann 
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