
Referat generalforsamling  

05.02.2022 Seniorhuset i Odense 

Fra bestyrelsen deltager Formand Vivian Winther Eriksen, Næstformand Belinda Nøraa, bestyrelsesmedlem 

Benedikte Winther 

Valg af dirigent - Ulla Roos 

Valg af to stemmetællere- Lasse Kull og Gitte Storgaard 

 

Formandsberetning: 

Medlemmer pr 31/12-2021: 169 operative medlemmer, 196 støttemedlemmer - i alt 365  

Operative medlemmer er fordelt således: (31-12-21) 
Indsatshunde- 13.  
ATV-førere- 5.   
Drone piloter- 7.   
Indsatsmedlemmer -32.  
Patruljeførere -5 
 
Dårlig kommunikation i foreningen: 

Bestyrelsen har et ønske om, at der skal være plads til alle. Det er grimt at se, de ting som bliver skrevet inde på 

medlems siden. Vi har alle sammen et ansvar, for at der bliver skrevet og snakket pænt, samt at vi passer på 

hinanden.  

Der kan nemt skabes misforståelser på tværs af landet, da vi jo må indrømme, at der er forskel på hvordan jyder og 

sjællændere kommunikere. Vi læser alle forskelligt, og tolker forskelligt på det skrevne sprog. For at komme disse 

misforståelser i forkøbet henstilles der til, at medlemmer der har brug for at komme af med sine rustrationer, skriver 

en mail til bestyrelsen. Alle i foreningen skal være her af lyst og ikke pligt. 

Vores største post i fremtiden bliver at uddanne flere medlemmer. Ønsket er stadig, at der kommer mindst et team i 

alle politikredse. 

Vi vil arbejde på at fastholde nuværende medlemmer og skaffe endnu flere sponsorater til foreningen. 

Næstformanden: 

I 2021 havde vi 57 sager, 38 mænd og 19 kvinder, 17 endte tragisk hos mænd, 10 hos kvinder  

Foredrag har vi ikke kunne holde pga. Corona, det koster 2000 kr. at få et foredrag om MP. Beløbet går direkte til 

foreningens. Medlemmer opfodres til at komme med forslag til virksomheder, der kunne have ønske om at høre om 

os. 

Vi har til dato 564 tilmeldte vores sms-ordning i hele landet.  

 

 

Uddannelsesudvalg: 

Ansvarlig for uddannelse Janne Bisgaard fortæller: 

Der er brugt 76000,- kr. på uddannelse i år. 

Der er holdt 3 x 2 uddannelsesweekender i 2021, 2 hold i foråret og et hold i efteråret. Holdet i efteråret blev lavet 

da vi fik 18 nye indsatsmedlemmer i forbindelse med DR dokumentaren Forsvundet blev vist på tv.  



De nye indsatsmedlemmer skal have en mentor med ind over deres første sager. Dette kan både være på basen, 

men kan også være over telefonen i løbet af sagen. Nogen har brug for meget mentor inden de kan stå på egne ben 

og andre har ikke brug for det.  

Vi holder fremadrettet kun en uddannelsesweekend på Fyn årligt 9-11 september og 23-25 september og her 

blander vi alle landsdele, for at skabe en dynamik og bedre kommunikation.  

Det skaber sammenhold for os alle når vi bliver mere blandet som medlemmer.  

 

 

 

Vi har haft mange udfordringer pga. Corona, det har været svært at kunne hjælpe pårørende i disse situationer, hvor 

Corona restriktionerne har sat sine begrænsninger. På Pladserne til søgninger, organiserede indsatsfolk 

eftersøgningen så forsamlingsforbuddet på intet tidspunkt blev brudt.  

Deraf kom it hold frem. Der bliver fundet og skrevet mails til forskellige firmaer mm, hvor der bliver sikret 

videomateriale, så man kunne finde spor efter den savnede.  

Vi bruger alle sammen tid på at forbedre vores redskaber i forhold til vores indsats i MP, hundefører træner deres 

hunde, ATV’erne, kortlæsere, heste, søgning af tilladelser, og læser op på forskellige ting som gavner eftersøgninger.  

Men det er kun vores interne samarbejde og ikke mindst sammenhold i MP, som gør at vi kan blive ved med at 

hjælpe pårørende til savnede i DK.   

 

Fundraising 2021/2022: 

Der mangler hjælp og flere hænder i fundraising gruppen, for at kunne søge alle de midler som foreningen har brug 

for. Ved at få flere hænder kan vi nå længere ud med ansøgninger og projektlister.  

Mål for 2022 er ansøgning til 15 fonde. Der bliver i gennemsnit holdt et møde om måneden.   

Efter generalforsamlingen sidder følgende i gruppen: Belinda , Benedikte , Helene, Pernille, Catrine, Josephine, Sidsel 

og Gitte 

 

Regnskab 2021: 

Indtægter 136644 kr.  

Udgifter 94988 kr. 

Plus på 11768 kr.  

 

 

Behandling til indkomne forslag: 

*Mulighed for digital generalforsamling i tilfælde af det ikke er muligt at samles fysisk  

  Stemmer forslag 1: 19 stemmer for 

*Gå fra 2 til 1 en revisorer  

  Stemmer forslag 2: 19 stemmer for  

 



Formanden byder Rosa Kildahl velkommen som foreningens første ambassadør. 

Ambassadør Rosa Kildahl taler 

Jeg skal ikke kun være her af navn men også af gavn. Man skal have en status at starte ud fra, hvor er vi henne i dag 

og hvor ønsker vi at være i fremtiden. Vi skal finde ud af hvem det er der bliver tiltrukket af MP, så vi kan målrette 

vores kamp for at få flere aktive medlemmer.  

Dania Randers laver en markedsanalyse gratis og Rosa har kontakt med nogle studerende som vil hjælpe med 

opgaven. En af de ting der skal kigges på, er hvordan vi få de 60.000 likes på FB siden, til at blive aktive medlemmer. 

Der skal arbejdes på at skaffes flere donationer. Rosa har nogle kanaler, som hun vil tage kontakt til f.eks. i forhold til 

donation af vand til søgningerne. 

Som ambassadør skal hun være med til at stå inde for foreningen, hun skal ikke sidde i nogle udvalg i foreningen. 

(Rosa) 

 

Fastsættelse af kontingent for næste år: 

Forslaget er det skal stige med 50 kr.  

Der er diskussion frem og tilbage om beløb der skal betales i kontingent. 

Skal vi blive ved med at have tre forskellige kontingent satser, eller skal vi kun have to. 

Alle på nær 2 stemmer for at prisen skal stige med 50 kr. Der vedtages dog, at vi venter indtil vi har fået 

markedsanalyse. 

 

Formand Vivian Winther Eriksen og bestyrelsesmedlem Benedikte Winther er genvalgt  

Valg af suppleanter 

Genvalgt Ida Egelund og Rene Ruud Mikkelsen 

Ulla Roos er genvalgt til revisor  

Sidsel Hasle genvalgt revisor suppleant 

 

PAUSE! 

Spørgsmål fra formanden til Ulla Roos: 

Kan revisoren godkende regnskabet? Revisoren har godkendt regnskabet  

Kolonnen i regnskab hvor sidste års tal er med, vil være med igen fra næste år. I år er de ikke med pga. at man er 

begyndt at bruge et nyt program. 

 

Eventuelt  

Der sidder to medlemmer i kommunikationsudvalget og når der er brug for deres ekspertise, lægger vi det op til 

dem.  

Vi skal have mere fokus på at få vores forening bredere ud, dette kan f.eks. gøres via Twitter samt på instagram.  
Der kan skrives små positive historier på FB siden ” vidste du godt at”  
På vores hjemmeside lave aktive links til twitter, instagram, DR samt Facebook.  

Bestyrelsen efterlyser opslag til hovedsiden med disse formål. Skal sendes til bestyrelsen 



For at beskytte foreningen smider vi ikke flyers i folks postkasser. De må gerne sættes op på offentlige opslagstavler, 
som er lavet til formålet. 
Flyers må gerne ligge hos et firma, hvis der er givet tilladelse fra chefen. (Vivian) 

Vi har ikke alle ressourcer til rådighed, derfor skal der også tænkes over, hvor og hvad og hvor meget der bliver lagt 

op. (Vivian) 

Der skal arbejdes på at laves en standard intro til foreningen, som man kan få tilsendt når man melder sig ind i 

foreningen. 

Målet er at der skal være 1 pavilloner og 2 Beach flag i hver politikreds. Der skal laves et depot ved et af 

indsatsmedlemmerne, ønsket er to teams i hver politikreds med tiden. 

Inaktive medlemmer skal ikke have udstyr liggende. Det vi har til rådighed i øjeblikket, skal være ved de medlemmer 

som er mest aktive.  

Vi skal være mere konkrete i forhold til, hvad vi mangler af udstyr, så vi ved hvad vi mangler. Der vil blive lavet en 

liste med ting vi mangler/ønsker os, så det er nemmere at gå ud og søge midler til disse ting. 

Medlemmer må gerne gå rundt til virksomheder og spørge om donationer til MP. Dette kræver, at man har et skriv 

med fra fundraising, som bestyrelsen kan stå inde for. (Vivian) 

Der er opbygning på Fyn, i forhold til medlemmer. Så de snart kan haves deres eget team der. (Vivian) 

 

05.02.2022 

 

 

Bestyrelsen: 

Formand Vivian Winther Eriksen 

Næstformand Belinda Nøraa 

Kassere Pernille Kaldal 

Sekretær Henriette Thomsen 

Bestyrelsesmedlem Benedikte Winther 

 

Suppleanter: 

Ida-Marie Egelund 

Rene Ruud Mikkelsen 

 

Revisor: 

Ulla Roos 

Revisor Suppleant: 

Sidsel Hasle 


