MAY DAY Generalforsamling
Søndag d. 26. maj 2013
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter (alle på valg)
7. Valg af 2 interne revisorer
8. Eventuelt

1. Jette Ibsen blev valgt til dirigent og Charlotte Ryø blev valgt som referent.
Jette sikrede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden.
2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Den fulde beretning kan ses her Link
Formanden fortalte, at der i 2012 desværre ikke var blevet søgt tips- og lottomidler, da reminder fra
styrelsen ikke blev sendt ud. Vi vil prøve at søge i år.
Formanden har deltaget i flere radioudsendelser om Gardasil, smart grids, og på Radio 24syv om stråling og
undersøgelse af strålingseffekt. Desuden en filmpremiere med Rauni Lukanen med efterfølgende
diskussion. Ny europæisk lovgivning vil fjerne patienters ret til forudgående samtykke til forsøg med ny
medicin i akutte situationer, og i den anledning har May Day støttet en underskriftindsamling initieret af
Forebyggelses- og Patientrådet til støtte for patienternes rettigheder. May Day har været med i
promoveringen af Open Mind Conference i september 2012, hvor vi sponsorerede Scott Tips og Carsten
Vagn-Hansen. Scott har adgang til at sidde i Codex Alimentarius -forsamlingen med taleret.
Samarbejdet med Konella gruppen ophørte den 31/12/2012. Bestyrelsen takker for et langt og godt
samarbejde. For fremtiden vil administrative opgaver blive udført af bestyrelsen i samarbejde med
Klubmodul.
3. Heidi fremlagde regnskabet, som blev godkendt af forsamlingen.
Kontingentindtægter beløb sig til 75.000 for 2012.
Modtagne gaver beløb sig til 3.250
Indgået fra Tips- og lottomidlerne var kr. 0 kr. mod sidste års 56.381 kr.
Udgifter (gager og diverse omkostninger) beløb sig til 110.206 kr.
Årets resultat blev -31.196 kr. grundet større udgifter til administration, end der blev dækket af tips- og
lottomidlerne fra 2011.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter:

Kr. 200,- for almindeligt kontingent
Kr. 500,- for firmakontingent
Studerende og pensionister kr. 100,Forslaget blev vedtaget.
5. Nye forslag
Ingen nye forslag er kommet ind.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Tre bestyrelsesposter var på valg: Liliane Elbek, Erik O. Andersen og Charlotte Ryø.
Liliane og Erik modtog ikke genvalg.
Birthe Kjærgaard og Jette Ibsen opstillede til bestyrelsen og blev valgt. Charlotte Ryø genopstillede og blev
ligeledes valgt. Ingen andre ønskede at stille op.
(Mads Wedel-Ibsen og Heidi Riishøj på valg i 2014 – 2 i lige år.)
Der skulle desuden vælges 3 nye suppleanter. Tre blev opstillet, og følgende tre blev valgt: Jesper
Suszkiewicz, Solveig Rasmussen, Liliane Elbek.
Bestyrelsen består således af Mads Wedel-Ibsen, Heidi Riishøj, Jette Ibsen, Birthe Kjærgaard og

Charlotte Ryø.
7. Valg af 2 interne revisorer
Henrik Dilling og Bente Nørgaard blev genvalgt som interne revisorer.
Finn Rasmussen blev valgt som ny ekstern revisor i stedet for Christensen Kjærulff.

Ad 8. Eventuelt
Input fra forsamlingen:
Sæt liv i lokalgrupper, der kan lave foredrag og arrangementer.
Happenings, når der er noget, vi skal have politikernes opmærksomhed på.
Vær mere synlige på messerne. Gå evt. sammen med Sund Forskning eller Vaccinationsforum.
Få flere unge med – også gerne som foredragsholdere.
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