
Missing People generalforsamling 18.02.2023 

  

Tilstede fra bestyrelsen: Formand Vivian Winther Eriksen, Bestyrelsesmedlem Benedikte Winther, 

Næstformand Belinda Nøraa 

  

Rene Rud vælges som dirigent. 

Indkaldelses godkendes 

Gitte Storgaard og Ulla Roos Juul vælges som stemmetællere 

  

Første punkt er Formandens beretning: 

Hundeenheden vokser. Der er certificering i begge landsdele i næste måned. 

 

Vi har pt 20 uddannede indsatsmedlemmer 

Vi har mistet mange medlemmer pga. en personsag i foreningen. 

Bestyrelsen debatterer ikke offentligt på personsager. 

Bestyrelsen lavede en fejl i sagsbehandlingen, og har undskyldt. 

  

Medlems-sagsbehandler har indhentet oplysninger om, hvad der er årsag til udmeldelse af foreningen. 

1. Tonen i Foreningen er hård, person angreb, kliker, ballade, brok, åndsvag bestyrelse. 
2. Manglende sammenhold. 
3. Sker ingenting i foreningen socialt 
4. Økonomi/private årsager. 

  

Kommunikation: 

• Plads til ALLE 

• Tænk før man taler/skriver. 
• Hvornår er man til skade for foreningen? 

• Brug bestyrelsen@missing-people.dk 

• Det skrevne sprog, er så nemt at misforstå. 
• ALLE er frivillige. 
• ALLE vil lave fejl. 

 

Bestyrelsen vil oprette et disciplinærudvalg bestående af en ansvarlig og en repræsentant fra alle 

medlemsformer 

Lars Jensen forslås som ansvarlig for disciplinærudvalg, da han var med til at starte foreningen. 

  

mailto:bestyrelsen@missing-people.dk


Sagerne i 2022 fremlægges. 

Vi har haft 66 sager i 2022 

  

Som ny ansvarlig for foreningens sociale medier fremlægger Nanna Zahle Poulsen væksten i synliggørelses 

af foreningen. Der ligger flere kræfter på Instagram og Twitter i fremtiden. 

Følger på Facebook: 
31-12-2017 i alt : 15.023 

31-12-2018 i alt : 26.210 

31-12-2019 i alt : 40.100 

31-12-2020 i alt : 49.050 

10-08-2021 i alt : 55.895 

01-02-2022 i alt : 60.500 

16-02-2023 i alt : 72.554 

 

  

Vores nye samarbejde med Rådet for større bade, og vandsikkerhed fremlægges. 

Her skal havnesikkerhed være i fokus. 

  

Samarbejde med Demens løbere fremlægges. 

Kommer der mere om i løbet af året. 

  

Formandens beretning godkendes 

  

Vivian gennemgår regnskab 2022 

Regnskabet er godkendt. 

  

Forslag til Vedtægtsændringer 

§3 nuværende Stk. 7 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er skadeligt for 

foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling. 

  

§3 ny Stk. 7. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er skadeligt for 

foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling eller ved 

disciplinærudvalget. 



Dette vedtages. 

  

§3 nuværende Stk. 2. 

Operativt medlem uanset enhed, deltager i relevant uddannelse. Støtte-medlem, deltager ikke i operativ 

uddannelse. Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen. 

  

§3 ny Stk. 2. 

Operativt medlem uanset enhed, deltager i relevant uddannelse. Støtte-medlem, deltager ikke i operativ 

uddannelse samt Foreningens ambassadør(e). Alle 3 slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget 

ved generalforsamlingen. 

Dette vedtages. 

§3 nuværende Stk. 2. 

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer. 

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år indmeldelsen sker. 

 

 §3 ny Stk. 2. 

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet 

er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år indmeldelsen sker. Foreningens 

ambassadør(e) er kontingent fri så længe de udfører deres hverv som ambassadør. 

Dette vedtages. 

  

§4 nuværende Stk. 3. 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent i 

januar samme år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

  

§4 ny Stk. 3. 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent i 

januar samme år. Dog skal man have været medlem i mindst 6 måneder før generalforsamlingen finder 

sted. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Alle forslagsændringer er vedtaget. 

  

Foreningens ambassadør, Rosa Kildahl fremlægger sit forslag, der kan rykke foreningen længere ud. En 

gruppe fra Erhvervsakademiet Dania har arbejdet på forbedringer af bla. logo og slogan.  Ting skal 

revurderes og opdateres. Benedikte viser det ene forslag af logo. 



Rosa foreslår, at der skal laves arbejdsudvalg i foreningen. Der stemmes med håndsoprækning. Dette 

vedtages. 

Nina Mikkelsen og Rene L. Andersen starter arbejdsgruppen op. 

Der skal være mere fokus på fundraising. Hun har sammen med Helene Freyja Jensen været på kursus om 

netop dette emne. 

Vi skal have økonomisk stabilitet. Fokus på strategisk samarbejde og fundraising. Hun har skaffes strategisk 

samarbejdspartner til os, Sirius. 

  

Benedikte Winther fortæller, at fundraising arbejder hårdt på at søge sponsorer og donationer. 

  

Vivian fortæller om det samarbejde, der er stablet på benene med Sirius. Stig Gerlach deltager selv næste 

år på generalforsamlingen. Han vil derefter afgøre, om vi skal fortsætter med at arbejde sammen. 

  

Rene Rud siger, det handler mere om kompetencer for fundraising frem for mængden. Professionelle 

fundraising kan godt betale sig, for at få omsætning. Her vil pengene være givet godt ud. 

  

Kontingent blev snakket om forøgelse sidste år. Grundet krisen har vi valgt ikke at føje ekstra til kontingent i 

år. Vi kigger på det igen i 2024 

  

  

Valg. 

Belinda Nøraa genopstiller som næstformand. Genvalgt 

Pernille Kaldahl genopstiller som kasserer. Genvalgt 

Nanna Zahle Poulsen og Allan Winkel Fuglsang opstiller som bestyrelsesmedlem. Efter 2 

stemmeoptællinger er Nanna valgt 

Rene Rud og Allan Winkel Fuglsang vælges til bestyrelses suppleanter 

Sidsel-Marie Hasle vælges som revisor. 

Gitte Storgaard vælges som revisor suppleant 


