
 
 

Støtteforeningen Hjælp til hjælp, Karlemosevej 5, 4mf, 4600 Køge, tlf.: 53 37 69 39, E-mail: bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk 

 

Indkaldelse  

til Støtteforeningen Hjælp til Hjælp generalforsamling  

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense V 

Lørdag den 25/01/2020 kl.12.00-13:00 

 

Referat  

1. Kim blev valgt som dirigent og Lissi blev valgt som referent 

 

2. Formanden berettede om at det var et godt år, hvor vi havde håbet på at behovet for 

julehjælp ville have været mindre, men måtte konstatere at behovet er blevet endnu 

større, så håber på flere penge vil blive doneret til dette formål i 2020. Der er kommet 

et samarbejde med et uddannelsessted på Nørrebro i København vedr. hjemmeside 

og det ser vi frem til vil være til stor nytte både for foreningen, men også for 

uddannelsesstedet. Det er med glæde at se at der har været gang i de forskellige 

udvalg og at disse vil fortsætte i 2020. Foreningen ser frem til at der sker store men 

stabile innovative initiativer som kan være til glæde for mange. Formanden takkede for 

den store indsats de frivillige udfører for foreningen. 
 

3. Det fremlagte regnskab for 2019 blev enstemmigt godkendt 
 

4. Vedtægtsændringer jf. forslag punkt 5 på dagsordenen er der vedtaget følgende: § 3 

Foreningens formål ændres til Foreningen er en støtteforening for ”Behandl os 

ordentligt”. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp indsamler midler til almennyttige, sociale 

og humanitære formål. Støtteforeningen vil medvirke til udbredelse og forankring af 

tiltag der kan støtte og hjælpe borgere på overførselsindkomst.  
 

5. Indkomne forslag.  

• Det indkomne forslag vedr. vedtægtsændring er påført punkt 4 i referatet. 

 

6. Valg af bestyrelsen 

• Peder Bæk blev genvalgt 

• Leif Ejnar Kirkegaard blev valgt 

• Martin Kronborg Hansen blev valgt 

 

7. Valg af suppleanter 

• Virgeir Poulsen blev valgt 

 

8. Valg af revisor 

•  Sonja Pedersen fortsætter som revisor 
 

9. Der var intet til eventuelt 


