Missing People
Vi vender hver en sten

Dagsorden og referat til Generalforsamling 1.2.2020.

1. Valg af dirigent.
Ulla Roos bliver valgt til dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Thomas Duch og Marika Lene Poulsen er valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning.
Det har været et travlt år, både med sager, LOST, uddannelse mm.
Der er ikke takket ja til et nyt EU projekt.
Medlemmer.
Pr. 31-12-19 er der, i Missing People, 78 ( 37 uddannet) operative medlemmer og 80
støttemedlemmer. Der er 158 medlemmer på landsplan.
Formanden fortæller hvor mange der er i hver enhed fordelt på landsplans.
Indsatshunde: 23 stk. ( 11, der er certificeret)
Indsats ATV: 13 stk. ( 8 har modtaget regler og retningslinjer)
Indsatsdroner: 5 stk. ( 3 har modtaget regler og retningslinjer)
Indsatsmedlem: 52 stk. ( 17 er uddannet )
Der skal helt arbejdes på at der kommer nye indsatsmedlemmer, ATVér, droner til og
hundene er i gang med at udvide.
Statistik over sager.
Formanden viser en statistik, der viser køn, om sagen stadig er aktiv eller afsluttet og et
kort over, hvor i landet sagerne har været.
2017 30 sager ( 3 udenlandske sager)
2018 50 sager ( 4 udenlandske sager )
2019 49 sager ( 1 udenlandsk sag )
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Facebook:
Der er blevet brugt 1500,- på promovering og likes på Facebook stiger støt. Følgere på FB
er steget med 26.000 på et år.
Foredrag:
Formand Vivian Winther Eriksen har afholdt 4 foredrag i 2019 og der er booket 4 foredrag
i foråret 2020
Der må gerne laves reklame for at MP holder foredrag. Det koster 2000,Registreringsskema:
Registreringsskemaer på brugt tid i Missing People er stadig frivilligt, men der arbejdes hen
imod at registrering bliver obligatorisk ift. At kunne dokumentere vores tid og udgifter
overfor f.eks Fonde, virksomheder mm.
Kassér Karina Wexøe-Poulsen fortæller, hvordan skemaet virker.
Hvad skal der arbejdes for i fremtiden?
At blive flere medlemmer
At fastholde de nuværende medlemmer
At få flere sponsorater/Donationer
At blive ved med at fortælle Danmark, hvem vi er og at vi er kommet for at blive.
At vi uddanner 2 nye hold indsatsmedlemmer hvert år.
Missing People ny hjemeside.
Rene Langborg Andersen fra Drone enheden fortæller om den nye hjemmeside, der snart
skal lanceres.
I samme øjeblik, der gives grønt lys fra bestyrelsen, så er hjemmesiden en realitet.
Hjemmesiden bliver vist via linket: test.missing-people.dk

4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
Karina Wexøe-Poulsen fremlægger regnskab for 2019.
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5. Behandling af indkomne forslag.
Janne Bisgaard fortæller om den nye strukturændring.
Og om samarbejdet med kommunikationsrådgiver Jette Friis O´Broin.
Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes ja til strukturændringen i Missing People.
1 vedtægtsændring angående ny strukturændring.
Der skal stemmes ja eller nej til strukturændringen.
Der skal stemmes om bestyrelsen skal udvides til 9 personer.
For: 24
Imod:1
Blank: 1
Forslaget om strukturændring i foreningen er stemt igennem.
2 Mails fra Niels Birch Olsen angående hunde i bilen.
Hundefører Niels Birch Olsen stiller forslaget om, at reglen om kun 1 hund i bilen under
søgninger ændres til 2 hunde i bilen.
Der skal stemmes om forslaget ved håndsoprækning.
Der stemmes for at reglen afskaffet.
For: 18
Imod: 8
Med garanti for at specialenhedsgruppen laver et regelsæt der for.

6. Fastsættelse af kontingent for året efter.
Bestyrelsen har valgt at bibeholde de takster der pt. er gældende
7. Valg af bestyrelse 2020.
Alle opstillede bliver valgt uden kampvalg.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv og arbejdsfordelingen bliver som følgende:
Vivian Winther Eriksen  formand
Rene Langborg Andersen - næstformand
Thomas Duch - sekretær
Mia Schødt - kasserer
Kim Rosenbæk – Faggruppen Søgninger
Heidi Pedersen – Faggruppen Kommunikation
Janne Bisgaard – Faggruppen Fundraising
Solveig Christense – Faggruppen Aktiviteter/Projekter
Birgitte Eriksen – Faggruppen Specialenheder
8. Valg af 2 eller 4 suppleanter til bestyrelsen.
Det er 4 suppleanter efter den nye strukturændring
Steffen Hansen, Jacob Høj, Benedikte Winther og Per Hvam Jensen er valgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Ulla Roos genopstiller til revisor og bliver genvalgt.
Birgitte Vajsbæk genopstiller ikke, så derfor bliver John Suzuki Poulsen valgt.
Ulla Roos er valgt og John Suzuki er valgt.
Thomas Duch genopstiller ikke som suppleant til revisor.
Pernille Kaldal er valgt til suppleant.
10 Eventuelt.
Forslag til at der snakkes om, hvilke gruppe man kunne tænke sig, at være en del af.
Der summes over, hvilke faggrupper man kunne se sig selv i, men der bliver ikke offentliggjort
noget.
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Dato 1-2-2020

______________________

_____________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Formand Vivian Winther Eriksen
Sekretær Thomas Duch

Næstformand René Langborg Andersen
Kassér Mia Schødt

Bestyrelsesmedlem Janne Bisgaard

Bestyrelsesmedlem Birgitte Eriksen

______________________

______________________

Bestyrelsesmedlem Solveig Christensen

Bestyrelsesmedlem Kim Rosenbæk

______________________
Bestyrelsesmedlem Heidi Pedersen
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