
 

GROW FOR IT 

GENERALFORSAMLING 19. MAJ 2022 

Referat 

Deltagere: Jens Thomsen, Louisa dos Santos Nielsen, Nathalie Risvig Hansen, Anja Norn, 

Maria ’Letsdosomething’, Line Nordli, Kristian Strøbech, Anne Wolsing (referent). 

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere  

Jens Thomsen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingens deltagere blev udpeget 

som stemmetællere. 

2)   Formandens beretning 

Formand Henrik Stiesdal afgav beretning. Formandens beretning kan læses på Grow 

For It’s hjemmeside.  

3)  Generalforsamlingens kommentarer til beretning 

Generalforsamlingens deltagere godkendte beretningen. 

4)  Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger 

Jens Thomsen fremlagde regnskabet og det fremtidige budget. 

5)  Generalforsamlingens kommentarer til regnskab og budget 

Generalforsamlingens deltagere godkendte regnskab og budget. 

Øvrige kommentarer: Louisa ønskede at kende det aktuelle marketingsbudget. Jens 

oplyste, at der stadig er afsat 1000 kr pr. måned til marketingsaktiviteter. 

6)     Behandling af indkomne forslag (se fremsendt dagsorden) 

Jens Thomsens foreslog som angivet i dagsordenen, at Grow For It’s portefølje 

simplificeres med fokus på firmadonationer, intet skattefradrag fra 2023 samt 

fremtidige samarbejdspartnere. Forslaget blev vedtaget. 

7)  Fastsættelse af kontingent (se fremsendt dagsorden) 

Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingentniveau. 

Generalforsamlingens deltagere godkendte forslaget. 

 

Øvrige kommentarer: Louisa nævnte, at man på grund af inflationen kunne tillade sig 

at øge budgettet, herunder betalinger til plantning, og for eksempel livstids-CO2-

balancen. Forslaget vil blive overvejet til næste års generalforsamling. 

 



 

 

 

8) Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter 

Bestyrelsen har senest bestået af Henrik Stiesdal, Jan Thisted, Jens Thomsen, 

Kristian Strøbech, Nathalie Risvig Hansen, Peter Esmann og Line Nordli, med Luisa 

dos Santos Nielsen og Lars Hedemann som suppleanter.  

 

På valg til bestyrelsen var Henrik Stiesdal, Kristian Strøbech og Nathalie Risvig 

Hansen, som alle blev genvalgt.  

 

Suppleanterne Luisa dos Santos Nielsen og Lars Hedemann blev genvalgt. 

 

9)  Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem 

Line Nordli var på valg og blev genvalgt. 

10)  Eventuelt 

Louisa foreslog, at bestyrelsesmedlemmerne og aktivisterne mødes fysisk, så snart 

det kan lade sig gøre. Blandt deltagerne var der tilslutning til forslaget. Tidspunktet 

kan eventuelt være i 2023. Nathalie påtog sig at arrangere mødet. 

 

Jens orienterede Generalforsamlingen om, at der arbejdes med, at et større 

konsukenthus på banen med større firmaplantning. Jens har i øvrigt flere møder med 

andre organisationer om firmaplantning/-samarbejde på bedding. 


