GENERALFORSAMLING I GROW FOR IT 20. MAJ 2021
REFERAT
Referat af Anne Wolsing
Mødet blev afholdt online. Deltagere: Henrik Stiesdal, Nathalie Risvig Hansen, Kristian Strøbech,
Lars Hedemann, Luisa dos Santos Bay Nielsen, Rune Skjøt Andersen, Anja Norn, Carsten
Markussen & Co, Jan Thisted, Peter Esmann, Jens Schiersing Thomsen, Line Nordli, Maria Voss
Larsen, Anne Wolsing.
1) Valg af dirigent og stemmetællere
a. Dirigent: Jens.
b. Stemmetællere: Ikke nødvendigt.
2) Formanden afgav sin beretning (vil kunne læses på Grow For It’s hjemmeside).
3) Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af formandens beretning:
a. Foreningsmedlemmer udtrykte tilslutning til beretningen som en god opsummering
med gode pointer. Generalforsamlingen godkendte beretningen.
4) Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger
a. Jens Thomsen fremlagde regnskabet og det fremtidige budget.
b. Revisor Troels Ravn Klausens kunne ikke deltage i generalforsamlingen men
tilkendegav på forhånd, at den udførte Review af regnskabet ikke gav anledning til
bemærkninger.
5) Generalforsamlingens kommentarer til regnskab og budget
a. Regnskab: Luisa spurgte til udgifterne til gebyrer og WEB-hotel. Jens og Kristian
forklarede, at især betalingsløsninger (Quickpay bankgebyrer) koster en del pr
betaling, mens drift af hjemmeside inklusiv WEB-udgifter koster lidt mindre. Lars
spurgte til, om der betales negative renter for eksempelvis de 1,4 millioner på en af
de viste konti? Jens oplyste, at han som kasserer endnu ikke har hørt noget fra
banken desangående, og at han går ud fra, den manglende information om negative
renter skyldes bankens generøsitet grundet foreningens formål.
b. Budget: Ingen kommentarer fra generalforsamlingen.
6) Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om inden for det næste år at finde en samarbejds-/fusionspartner til Grow
For It: Generalforsamlingen accepterer forslaget/opgaven.
b. Forslag om at afsætte midler til markedsføring: 1000 kr/md til marketing + evt. et
tillægsbeløb, for eksempel op til juletid. Luisa og Maria fremlagde forslaget, som går
ud på at udnytte SoMe-kanalerne Facebook, LinkedIn og Instagram til kampagner,
der hver koster 6.000 kr (Facebook og Instagram). En case med en video, hvor Henrik

præsenterede foreningen og formålet, nåede 8379 personer, hvilket er et højt tal,
hvorfor det tydeligvis kan betale at investere i marketing.
Kampagnerne har 2 målgrupper: privatpersoner og virksomheder. Annoncer
målrettet privatpersoner kan for eksempel handle om gavemuligheder. Annoncer
målrettet virksomheder kan handle om helårsannoncesæt, skræddersyede
træplantningspakke, firmagavekort. Derudover kan SoMe-platformene anvendes til
præsentation af volunteervideoer, introduktionsvideo, plantningsmodeller, og i
opslag om, hvad vi i øvrigt tilbyder. På LinkedIn vil det give mening at reklamere for,
hvilke virksomheder, der allerede har doneret. Luisa og Maria vil have mulighed for
at arbejde med disse tiltag fra juli måned startende med en 3-måneders test af
kampagnerne. Eftersom kampagnerne fremover vil være decideret planlagte, vil det
også være muligt at tjekke den økonomiske effekt af kampagnerne.
Generalforsamlingen godkendte planen, og der var applaus ’fra salen’.
7) Fastsættelse af kontingent
a. Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingenter.
8) Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt muligvis 1-2 suppleanter
a. På valg: Jan, Jens og Peter som opnåede genvalg. Grethe ønskede ikke at fortsætte i
bestyrelsen. Jens foreslog Line som nyt bestyrelsesmedlem. Line accepterede og
blev valgt. Bestyrelsen består nu af Henrik, Jan, Jens, Kristian, Nathalie, Peter og
Line.
b. Suppleanter til bestyrelsen: Lars H. ønskede at fortsætte som suppleant til
bestyrelsen. Troels ønskede ikke at fortsætte som suppleant til bestyrelsen. Luisa
blev foreslået som ny suppleant. Luisa accepteret forslaget, og generalforsamlingen
godkendte Lars og Luisa som suppleanter til bestyrelsen.
9) Valg af revisor
a. Troels Ravn Klausen ønskede ikke at fortsætte som revisor for foreningen.Line Nordli
blev foreslået og valgt som revisor. Generalforsamlingen godkendte forslaget.
10) Eventuelt
a. Der var almindeligt håb om fysisk fremmøde på generalforsamlingen 2022.
b. Carsten fortalte på Luisas opfordring, hvorfor han netop havde meldt sig ind i
foreningen.
c. Luisa og Maria udtrykte ønske om en aktivitetsdag med fysisk fremmøde inden
næste års generalforsamling, idet sidste aktivitetsdag gav mulighed for ret god
kommunikation og stor meningsudveksling, hvilket samlet set er en idégenerator.
Der var opbakning til en aktivitetsdag med fysisk fremmøde.

