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Generalforsamling 2020 i foreningen
Grow For It
Referat
Fremmødte, (kun) online: Jens Thomsen, Henrik Stiesdal, Nathalie Risvig Hansen,
Maria Voss, Grethe Pihl Jensen, Troels Ravn Klausen, Nina Pedersen, Lars
Hedemann, Line Nordli, Jan Thisted, Anne Wolsing.
Referent: Anne Wolsing
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Næstformand Jens Thomsen bød velkommen. Jens blev foreslået som dirigent,
hvilket de online fremmødte accepterede.
Generalforsamlingen i Grow For It skal ifølge vedtægterne være afholdt inden
udgangen af maj måned og indkaldt med mindst 3 ugers varsel. Begge punkter
var overholdt – generalforsamlingen blev annonceret på hjemmesiden d. 27. april
og var dermed beslutningsdygtig.
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent (stemmetællere).
Formandens beretning.
Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder revisors bemærkninger.
Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget.
Behandling af indkomne forslag.
 Bestyrelsen udvides med 1-2 suppleanter
 Forslag til ændringer i vedtægter §10.3 og §7.3 + små rettelser
 Forslag om afsøgning af muligt samarbejde i relation til firmakunder
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.
9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem.
10.
Eventuelt.
2. Formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens beretning
Formand Henrik Stiesdals beretning blev fremlagt. Der henvises til hjemmesiden.
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3. Generalforsamlingens kommentarer til og godkendelse af formandens
beretning
Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer.
4. Fremlæggelse af regnskab, herunder revisors bemærkninger
Jens Thomsen fremlagde regnskabet for 2019 med en opdatering til 13.05.2020
samt budget (disponerede beløb til plantning).
Revisor informerede om, at der er foretaget review på posteringer og regnskab,
og at der ikke var anledning til kommentarer.
5. Generalforsamlingens kommentarer til regnskab og budget
Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget.
6. Behandling af indkomne forslag
1. ”Grow For It er blevet en større forening. Vi skal sikre os imod frafald i
bestyrelsen, hvorfor det foreslås, at bestyrelsen udvides med 1-2
suppleanter. Disse deltager i bestyrelsesmøder og har taleret men ikke
stemmeret.” – Generalforsamlingen godkendte forslaget.
2. ”§10.3 i vedtægterne lyder i dag sådan: Foreningens donationsformue
udgør ved stiftelsen kr. 15.000,00. Donationskontoen har reg.nr. 4728
konto nr.11847560. Beholdningen skal ubeskåret gå til
træplantning/skovrejsning og må ikke anvendes til driftsformål.
Bestyrelsen foreslår at teksten ændres til:
Foreningens donationsformue udgør ved stiftelsen kr. 15.000,00.
Donationskontoen har reg.nr. 4728 konto nr.11847560. Beholdningen skal,
efter at kontingentbetalinger er fratrukket, ubeskåret gå til
træplantning/skovrejsning og må ikke anvendes til driftsformål.” Generalforsamlingen godkendte ændringen.
”§7.3 i vedtægterne ser i dag sådan ud: Foreningens regnskab føres af
kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Eftersom pasning af regnskabet og herunder medlemsregisteret er en
forholdsvis stor opgave, ønsker bestyrelsen, at vedtægterne gør det muligt
at fordele opgaven på flere personer, ved at teksten ændres til:
Foreningens regnskab og medlemsregister føres af person(er)
udpeget af bestyrelsen.” - Ændringsforslaget blev godkendt af
generalforsamlingen.
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”Mindre redaktionelle ændringer ønskes i §1.3: Foreningens CVR nr.:
35926941, ny e-mailadresse: info@growforit.dk, fremover intet
telefonnummer angivet.” - Generalforsamlingen godkendte ændringerne.
”Mindre ændring ønskes af bestyrelsen i §3.2 i form af følgende sletning:
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer og ved at
betale kontingent for det pågældende år. Medlemskabet er først gyldigt, når
kontingentet er modtaget.” - Generalforsamlingen godkendte ændringen.
3. ”Bestyrelsen ønsker, at foreningens sekretariat erstattes af et samarbejde
med en anden organisation, fond eller forening. Generalforsamlingen bedes
godkende, at Grow For It går i dialog med andre organisationer for at
afsøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Arbejdsgruppen i Grow
For It (inkl. formand og næstformand) gives mandat til at udarbejde et
fælles oplæg, som kan fremlægges til bestyrelsen til godkendelse. Kan
bestyrelsen godkende oplægget skal det, dog kun hvis det er nødvendigt
ifølge vores vedtægter, efterfølgende godkendes på en generalforsamling.”
– Generalforsamlingen godkendte ændringen med bemærkning, at det skal
sikres, at aftalen ikke konflikter med vedtægterne, §7.3. Se punkt 2 (6.2).
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af kontingentbetalingen for at genskabe
tilstrækkelig med likviditet til driften af foreningen. Medlemskab gælder for
løbende år plus et år. Betaling af medlemskab foretages omkring juletid ved
hjælp af e-mail-påmindelse på den internationale Skovens Dag 21. marts.





Et person-/familiemedlemskab koster 100 kr pr år.
Et person-/familiemedlemskab som en ”GO-FOR-IT”-pakke koster 250 kr
pr år. Heraf 200 kr en donation til træplantning, og 50 kr til driftformål.
Et firmamedlemskab koster 500 kr pr år. Heraf udgør 300 kr en direkte
donation til træplantning, og 200 kr. går til drift af foreningen.
Æresmedlemmer betaler symbolsk én krone for medlemskab. Bestyrelsen
definerer kriterier for at blive æresmedlem.

Grow For It havde i 2019 393 kontingentbetalende medlemmer, og 404 personer
havde betalt mindst 200 kroner i donation til foreningen.
§8A: Antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS skal overstige 300,
og minimum 100 skal have doneret mindst 200 kr. Se hele teksten her.
Generalforsamlingen godkendte fastholdelse af de nuværende kontingenter og
modeller for medlemskab.
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8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen i 2 år. På valg i år 2020 var Lars
Hedemann, Kristian Strøbech og Henrik Stiesdal. Lars ønskede at overgå til at
være suppleant. Troels Ravn Klausen ønskede at stille op til suppleant. Kristian og
Henrik blev genvalgt af generalforsamlingen. Nathalie blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem. Lars og Troels blev valgt som suppleanter.
9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem
På valg var Anne Wolsing. Anne ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog
Troels Ravn Klausen som ny revisor. Generalforsamlingen valgte Troels som ny
revisor.
10.

Eventuelt.
a. Nathalie Risvig Hansen foreslog, at generalforsamlinger fremover som
udgangspunkt bliver afholdt online for at tilgodese geografisk
forskellighed hos de interesserede medlemmer, mens workshops
derimod bør foregår ansigt til ansigt. - Generalforsamlingen
godkendte forslaget.
b. Troels Ravn Klausen, som er forholdsvis ny i Grow For It, mener, at
foreningens medlemstal er lavere, end det burde kunne være.
Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen bevidst ikke har
ønsket at føre markedsforeningskampagner, før foreningen er
organisatorisk klar, og før vi har alle plantningsprocesser helt på
plads, hvilket næstformand Jens bekræftede. Bestyrelsen håber på, at
vi når til det punkt inden længe. Maria Voss oplyste, at hele
grundlaget for en kampagne er klar og kan igangsættes, lige så snart
bestyrelsen vurderer, at målet er nået.
c. Jens Thomsen opfordrede deltagerne på generalforsamlingen samt
alle nuværende aktivister til at gennemgå deres deltagelse i arbejdet i
Grow For It i oversigten over aktiviteter og melde tilbage til Nathalie
Risvig Hansen om, hvilke aktiviteter man er eller ønsker at være
med- eller hovedansvarlig for.

Således sluttede generalforsamlingen i Grow For It 2020.
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