
Ekstraordinær generalforsamling i MCS Foreningen, Bogø og online, søndag den 29-11-2020 

Generalforsamlingen startede med lidt tekniske udfordringer for en del medlemmer i forbindelse med at 
logge på online, men efter lidt hjælp fik vi så godt som alle med. 

Lea bød velkommen og stod for det formelle omkring valg af dirigent (Lea), referent (Lone/Lars), stemme-
tæller hvis nødvendigt (Kira og Vibeke). 

Dagsorden var som følger: 

- Valg af formand 
- Valg af næstformand 
- Valg af 2 suppleanter  

Valget af formand var en enstemmigt og med applaus til Kyung Reppenhagen, da der ikke var andre, som 
havde mod på at stille op. Kyung takkede for valget, og hun glæder sig meget til at komme i gang. 

Næste punkt på dagsordenen var valg af næstformand, og her var der ikke den store lyst blandt 
medlemmerne til at stille op, men på opfordring valgte Jette Maack at tage handsken på for en kort periode 
for at hjælpe foreningen videre. 

Så kom valget til suppleanter, og her var der to poster, som skulle besættes og efter lidt snak samt 
opfordringer til at stille op, blev Pernille Grøndahl og Vibeke Nicolaisen valgt. 

Herefter var den ekstraordinære generalforsamling for så vidt færdig. Dog udspandt der sig en ivrig 
diskussion omkring bestyrelsens kommende arbejde, og hvad man som medlem kunne forvente sig fra 
bestyrelsen fremover. 

Kyung fremlagde i den forbindelse også sine visioner for fremtiden omkring parfumefri zoner i det 
offentlige rum. 

Kira foreslog, at vi kigger til Sverige, hvor der er reserveret parfumefrie-pladser i busserne for MCS’ere. 

Jette forslog, at man skulle arbejde med at påvirke hjemmeplejen og hospitaler omkring forbud mod brug 
af parfume og parfumerede produkter. 

Herefter var der en god snak omkring diverse redskaber, som bestyrelsen med fordel kan bruge, f.eks. 
årshjul, brug af hjemmesiden, brug af vores dygtige redaktør Gitte Larsen til at sikre en god overgang til 
vores nye formand. Derudover ligger Susanne Hemdorff inde med diverse filer vedr. MCS. Bestyrelsen blev 
også opfordret til at holde møde mindst en gang om måneden for sikre en god dynamik i bestyrelsen. 

Lisa føler, at der mangler kommunikation fra bestyrelsen, herunder referater fra bestyrelsesmøderne. 
Herefter gik bølgerne lidt højt, især omkring hvad der kunne formidles fra bestyrelsesmøderne. Alle var dog 
enige om, at det ville gavne foreningen, at der kommer et skriv efter bestyrelsesmøderne, dog uden 
personfølsomme informationer. 

Sidst var der en snak omkring, hvor de kommende generalforsamlinger skal afholdes, og efter lidt snak blev 
man enige om, at det må være op til bestyrelsen, hvilken landsdel de mener, der giver flest deltagere. Vi 
har nu mulighed for at få flere med til generalforsamlinger, når medlemmer har mulighed for at deltage 
online. I alt deltog 15 medlemmer i generalforsamlingen, hvoraf de seks var fysisk tilstede på Bogø. 

/Lone og Lars 


