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Referat fra MCS Foreningens duftneutrale generalforsamling 2022 

Deltagere: Linda Gaarde, Hanne Sarinesen, Jørn Hansen, Lisa Holst Hansen, Lone Madsen, Vibeke 

Nicolaisen, Karen Jensen, Anne Lauvring, Manizha Haghju, Malou Sommer, Jan Holst Jensen, Mike 

Flagfeldt, Gitte Larsen, Kyung Reppenhagen. 

 

1. Dirigent: Gitte Larsen  

2. Referent: Vibeke Nicolaisen 

3. Stemmetællere: Lone Madsen & Manizha Haghju 

4. Aflæggelse og godkendelse af formandsberetningen  
 Formandsberetningen blev godkendt (kopi lægges på hjemmesiden). 
 En udtalelse om antallet af personer med MCS er måske fra en gammel artikel. 
 Hanne bad om, at vi refererer til foreningens medlemmer som ”med MCS”. 
 Malou oplyste, at der er ved at blive gennemført en ny undersøgelse om MCS. 
 Lisa tilføjede, at der er meget lidt interesse for foreningens arrangementer. 
  
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

Lisa påpeger fejl på sidste side, hvor der skulle stå 4.900 kr. i arv/gaver og 800 kr. i 
tilskud til medlemsarrangementer. Det blev ikke rettet pga. tidspres.  
Regnskabet blev godkendt (kopi lægges på hjemmesiden). 

 Ydermere ytrede Lisa ønske om, at vi afskediger revisoren og i stedet benytter  

 Forening-Let. 

 Malou: Der står ingen steder, at foreningen skal benytte ekstern revisor. 

  

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 

 Budgettet blev godkendt (kopi lægges på hjemmesiden). 

 Lisa påpeger revisorfejl! 

 Kyung spørger til telefonudgifter; Lisa svarer at det er IP-Nordic 

 Gitte bemærker, at hjemmesiden er usikker pga. strukturen, det er lavet i pga. 

vi mangler licens til temaet. Foreningen har fået tilbud på ml. 8.500-12.500 kr. for ny 

hjemmeside. Gitte tilføjer desuden, at det bedre kan betale sig at købe software- 

programmerne og afskrive dem i regnskabet, end at betale for licenser, hvis det er 

muligt at afskrive software? 

 

7. Fastsættelse af medlemskontingent 

 Der blev foreslået: 200 kr., 225 kr., 100 kr. og 200 kr. og igen. 

 Argumentet for de 100 kr. var: at holde på- /få flere medlemmer. 

Argumentet for de 200 kr. var, at foreningen ellers løber tør for penge, da der er 

underskud hvert år. Desuden mente flere, at 100 kr. er for billigt.  

 Vi valgte at stemme om det, og udfaldet var 6/6, og der var to, der ikke stemte.  
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Efter yderlige argumenter valgte vi at tage en ny afstemning, og denne gang var 

udfaldet 7/5 (og der var fortsat to, der ikke stemte) til fordel for de 200 kr., hvilket 

blev vedtaget. Det gælder fra februar 2023, når der opkræves kontingent igen.  

 

8. Behandling af indkomne forslag 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

9. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter 

 De to kandidater præsenterede sig selv: 

Manizha, 20 år, fra Jylland, nyt medlem og p.t. på sabbatår. 

 Malou, menigt bestyrelsesmedlem – vil gerne arbejde på at gøre verden parfumefri! 

 

 Den nye bestyrelse ser således ud: 

 Formand:   Kyung Reppenhagen (for 2 år) 

 Næstformand:  Vibeke Uldall (for 1 år) 

 Kasserer:   Arne Kjær (for 1 år) 

 Bestyrelses medl.: Malou Sommer (for 2 år) 

   Manizha Haghju (for 1 år) 

 Suppleanter:  Lone Madsen (for 1 år) 

   Mette Udby (for 1 år) 

 

10. Revisorer:  Villy Sørensen (ikke på valg) 

   Kira Thømming (for 2 år) 

 Revisorsuppleant: Lars Beck Madsen (for 1 år) 

 

 

11. Eventuelt: 

• Malou ønsker udarbejdet et nyt sæt vedtægter (opdatering). 

• Lisa: Svært at finde specifikke emner i referater fra generalforsamlinger på 

hjemmesiden. 

- Gitte foreslår at oprette et søgefelt på hjemmesiden.  

- Anne siger: søg på MCS-foreningen + evt. 2-3 andre emner. 

- Jan foreslår, at man bruger en standard-søgemaskine.  

 

• Gitte: Sørg for at give gode ideer om artikler videre til mig/bestyrelsen.  

 

• Lisa: Det er et problem, at folk tror, at Facebook-siden er foreningens 

- Karen: Informér brugerne af FB-siden!  

 

• Kyung: Er i tvivl om, hvad hun kan lægge ud i en åben FB-gruppe. 
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• Karen: I beskrivelsen står der, at indlæggene kun vedrører den, der lægger 

oplægget op. – Ikke udtryk for foreningens holdning!  

 

• Kyung: Det skal være administratorer, der lægger artikler op på FB og kun 

medlemmer, der kan svare! 

 

• Lisa: Det kan være en udfordring at få læst nyhedsbrevet på mail. 

 

• Lisa: Vi har manglet referater fra bestyrelsens arbejde. 

- Kyung: Vi har holdt igen med info – vil gerne skrive til medlemmerne i en 

lukket gruppe. 

- Lone: Brug den officielle hjemmeside! 

- Kyung: Vi skal nøjes med teasere ☺ 

 

• Malou: Vi skal udbrede kendskabet til foreningen og hverve medlemmer. 

 

 

 

Underskrifter 

 

 
 

 

Vibeke Nicolaisen, referant   

 

 

 
Gitte Larsen, dirigent 

 

 

 

V.N. 11/4-2022. 


