Missing People
Vi vender hver en sten

Referat fra Generalforsamling 2020 i Missing People
afholdt d. 14/8 2021. kl. 12.00 til 16.30
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Ulla Roos er valgt til dirigent.
2. Valg af to stemmetællere
Ida Egelund og Thomas Duch er valgt som stemmetællere
3. Fremlæggelse fra ekskluderet medlem.
Niels Olsen er blevet ekskluderet fra foreningen for 16 mdr. siden grundet;
Indtagelse af alkohol i Missing People regi, at træne i Missing People navn samt for at skabe
splid imellem hundefolk i øst Danmark.
Niels Olsen ønsker at få renset sit navn og få ophævet sin eksklusion, da han mener
bestyrelsen har truffet beslutning på et forkert grundlag og et tidligere bestyrelsesmedlem, har
givet bestyrelsen forkerte oplysninger for egen vinding.
Bestyrelsen, fremlægger mails korrespondance og beviser for deres beslutning, som de var i
besiddelse af på tidspunktet.
Medlemmerne stemmer om eksklusionen skal ophæves eller stadfæstes.
Flertallet vælger at eksklusionen skal ophæves, da både Medlem og bestyrelsen har lært af
sagen.
4. Formandens beretning.

MP har er 56 operative medlemmer
Mp har 76 støttemedlemmer i alt 132 medlemmer d. 31/12
2020.

Der er blevet afholdt 2 foredrag i 2020 men pga Covid-19 situationen så er der ikke p.t. afholdt
eller booket yderligere.
Kender i nogle foreninger eller andre sociale aktiviteter som vil høre om vores forening, så giv
endelig besked, prisen er 2000 kr. som går direkte til foreningen.
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Sager:
2018; 50 stk.
2019; 49 stk.
2020; 54 stk. antallet af tragiske
udfald, er større end de andre
år, dette kan måske skyldes den
belastning Covid 19 har haft på
mange i Danmark.

I dag d. 14/8 2021, er vi i alt 459 medlemmer.
DR-dokumentarudsendelserne har haft en stor effekt på medlemstallet.
Det har skabt store seertal. Aftale med DR var, at hvis Missing People ville have dobbelt tilsagn
fra de pårørende forpligtede vi os til at lave en sæson 2, hvis seertallene var gode. Præmissen
for næste sæson bliver aftalt på et møde med DR og formanden til september. DR ønsker en
sæson 2 , med præmiere foråret 2023. Optagelserne vil gå i gang her i efteråret 2021.

Sociale medier: Vi har i 2020 brugt 2511 kr.
til promovering af foreningen på Facebook.
Vi har i dag 58500 likes på vores hovedside.

Hvad arbejder vi for i fremtiden?
At bliver flere medlemmer.
Fastholdelse af 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.
At vores specialenheder kan vokse sig større.

5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren,
Regnskabet godkendes. Se regnskab nederst i referatet.
6. Behandling af indkomne forslag.
I.
§3 Stk.2 står der følgende
” Indsats-medlem, deltager i indsatsleder uddannelsen.
Støtte-medlem, deltager ikke i indsatsleder uddannelsen.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved
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generalforsamlingen.”

Ændres til dette, vedtaget
” Operativ-medlem uanset enhed, deltager i relevant uddannelse.
Støtte-medlem, deltager ikke i operativ uddannelse.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved
II.

III.

I §4 Stk4 står der følgende
7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlem i lige år
8. Valg af næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
9. Valg af 4 suppleanter

Ændres til dette, Vedtaget.
7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer i lige år
8. Valg af næstformand og kasserer i ulige år
9. Valg af 2 suppleanter

I §6 Stk. 1 og stk. 5 står der følgende
” Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består
af næstformand,
kasserer samt 6 medlemmer”
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”

Ændres til dette, vedtaget.
” Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består
af næstformand,
kasserer samt 2 medlemmer.”
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede

7. Fastsættelse af kontingent for året efter
Kontingent forbliver; 100kr. for støttemedlemmer, 200 kr. for patruljefører, 300kr. for
indsatsmedlemmer.

8. Valg af formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlem
Vivian Winther Eriksen vælges som formand
Belinda Nøraa vælges som næstformand
Pernille Kaldal vælges som kasserer
Henriette Skov Thomsen vælges som bestyrelsesmedlem
Benedikte Winther vælges som bestyrelsesmedlem
9. Valg af 2 suppleanter
Første suppleant, Rene Rud Mikkelsen
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Anden suppleant, Ida Marie Egelund
10. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
Revisor Ulla Roos
Revisor Janne Bisgaard
Suppleant Sidsel Marie Hasle
11. Eventuelt
Der bliver spurgt ind til, hvem der er kontaktperson for hundeførerne i Øst.
Solveig er stadig kontaktperson for indsatshundene.
Der foreslås at der findes en person, som kan stå for hundeførerne i Øst.

----------------------------------------------------------------------------------------------Der bliver spurgt ind til, hvor langt bestyrelsen er med, at finde nye/flere vagthavende.
Belinda Nøraa er under oplæring hos Janne Bisgaard og er snart klar.
2 nye skal på uddannelse til oktober.
Der ønskes et team på 5 vagthavende.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Der bliver snakket om opslaget omkring gruppen forsvundne Personer, som ligger på vores
medlemsside. Gruppen forsvundne Personer har personligt forstyrret 5 af vores eftersøgninger
de sidste 4 mdr. Opslaget, skal blive da det oplyser om de forskelle der er og hvordan vi
arbejder forskelligt. Alle medlemmer der stiller spørgsmål, får et svar.

Refreatet er godkendt af bestyrelsen d. 14.08.2021

Formand:_________________________
Næstformand: _____________________
Kassere: __________________________
Bestyrselsmedlem: __________________________
Bestyrelsesmedlem: _________________________
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