
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i MCS Foreningen, 13. september 2020, 

Slots Bjergbyvej 42, Slagelse 

 

Formand Lea Friedstrup Lind bød velkommen og foreslog en præsentationsrunde for de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent.  

Villy Sørensen valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen måtte anses 

for at være lovligt indkaldt, jf. vedtægternes § 6, idet den var varslet i brev til medlemmerne date-

ret 7.4.2020. Han redegjorde ligeledes for, hvorfor der var tale om en ekstraordinær generalfor-

samling, nemlig at den ordinære pga. corona-krisen ikke havde kunnet afholdes inden for den frist, 

der er fastsat i vedtægterne. 

 

2. Valg af referent.  

Mette Udby valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere.  

Vibeke Uldall og Gitte Larsen valgt. 

 

4. Aflæggelse og godkendelse af formandsberetning.  

Susanne Hemdorff spurgte ind til ny infofolder og til kontakt til politiker. Vibeke Uldall forklarede, 

at der er en kontakt til en SF-politiker; dette drøftedes. Susanne og Villy foreslog, at man skal forsø-

ge at få et møde med alle miljøordførere; det arbejdes der allerede på. Malou Sommer spurgte til 

Facebook; det er forvirrende med 3-4 MCS-grupper, alle var enige heri. Det blev besluttet, at besty-

relsen retter henvendelse til indehaverne af de andre grupper med henblik på en "samord-

ning"/"sammenlægning". Mette Udby fortalte, at man i bestyrelsen er enige om, at hvis man blan-

der sig i debatten på Facebook, er det personligt og ikke som led i bestyrelsesarbejdet. Da der er 

flere på nettet end på Facebook, gøres opmærksom på, at vi har en blog på foreningens hjemme-

side, hvor nyheder og vigtige emner tages op; Gitte Larsen vil huske at skrive om det i næste blad. 

Lisa Holst Hansen spurgte til sammenlægning af foreninger, Lea uddybede sine kontakter til disse. 

Det drejer sig om Landsforeningen til Oplysning om Brænderøg (LOB), Skimmelramte (de har endnu 

ikke en formel forening) samt EHS (eloverfølsomhed).  Susanne syntes, det lød som en god og visio-

nær idé. Et nyt navn, vigtigheden af at bevare muligheden for offentligt tilskud samt at undersøge 

de andre foreningers økonomi inden evt. sammenlægning, blev drøftet. Villy spurgte til udadvendte 

aktiviteter; der har ingen været. Lone Madsen fortalte, at WHO har lavet en "dag for frisk luft og blå 

himmel", den 7. september. Kira Thømming fortalte om problemer med medlemsdatabasen, som 

hun er ved at have godt fat i, det har været et stort arbejde at få styr på den. Foreningen har pr. 

d.d. 460 medlemmer. Heraf har 43 endnu ikke betalt kontingent for 2020. De rykkes. 

Beretningen godkendtes herefter. 

 

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.  

Kira uddybede de forskellige posteringer ved spørgsmål fra salen. Da udgifterne er større end ind-

tægterne, tærer det på foreningens egenkapital. Lars Beck Madsen mener, at udgifterne til udsen-

delse af blad på papir kan reduceres; dette drøftedes. Der gøres allerede en stor indsats for at få så 

mange som muligt til at acceptere en PDF, dette arbejde skal fortsætte. Lisa H. Hansen tilbyder Kira 

hjælp til at finde oplysninger på medlemmer, hvor et fastnettelefonnummer ikke virker mere. Med-

lemskab af andre foreninger drøftedes. Foreningens partikelmåler og luftrenser er nedskrevet til 0, 

da de ikke længere har nogen reel værdi. 

Regnskabet godkendtes herefter. 



 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget.  

Kira uddyber de forskellige poster ved spørgsmål fra salen. Vi får løntilskud til Gitte fra statens 

fleksjobordning. Susanne H. fortalte, at hun har tidligere infomateriale liggende, som bestyrelsen 

kan gøre brug af.  

Budgettet godkendtes herefter. 

 

7. Fastsættelse af medlemskontingent.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, enkeltmedlem 100 kr., husstand 200 kr. Villy fremhæve-

de, at det lave kontingent tærer på pengetanken (næsten 100.000 kr. på to år), og at det tilsynela-

dende ikke har givet det forventede boom i medlemstilgang. Lone spurgte til lignende foreningers 

priser. De fleste ligger noget højere. Malou foreslog, at vi venter med at lave om på kontingentet, 

til vi ved, om vi skal have flere foreninger med. Gitte fortalte, at det er besluttet, at næste blad skal 

"ud i offentligheden", i håbet om, at det giver nye medlemmer. Det lægges på hjemmesiden som 

en PDF, så det kan downloades. 

Kontingentet blev herefter vedtaget uændret. 

 

8. Behandling af indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

9. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter. 
Efter tur afgår formand og et bestyrelsesmedlem. Formanden (Lea Friedstrup) ønsker ikke genvalg 
som formand, men gerne som alm. bestyrelsesmedlem. Lars Beck Madsen blev foreslået som for-
mand, men han afviste at være kandidat nu – måske senere. 
Næstformanden (Vibeke Nicolaisen) ønskede at trække sig, men accepterede at fortsætte pga. si-
tuationen. 
Mette Udby blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Der var ingen kandidater til de to poster som suppleant. 
Da det således ikke var muligt at sammensætte en ny bestyrelse, accepterede den siddende besty-
relse at fortsætte, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes. Indkaldelse hertil ud-
sendes snarest. 
 

10. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.  
Lisa Holst Hansen genvalgt som revisor og Lars Beck Madsen valgt som ny revisorsuppleant. 
 

11. Eventuelt. 
Lisa spurgte til ekstraordinær generalforsamling samt sammenlægning af foreninger. LOB vil gerne 
vente til januar. Susanne opfordrede til, at så meget som muligt kommer med i næste blad. Villy 
opfordrede til at holde den ekstraordinære generalforsamling i Taastrup, idet der er forholdsvis 
flest medlemmer i København og omegn. Dertil kommer, at de sædvanlige lokaler i Taastrup er 
duftfri, og der er fine S-togs- og busforbindelser. 
 

 
Formanden afsluttede og takkede de fremmødte. 
 

Hobro, den Langå, den           

  

  

Mette Udby Villy Sørensen 

referent dirigent  


