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Referat af ABA-foreningens generalforsamling 2016 

Lørdag den 4. juni 2016 kl. 17:00 – 18:00 på Stepping Friskole 

1. Valg af dirigent  

Anne Lindholt blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 

2. Valg af referent 

Claus Fries blev valgt som referent. 

3. Bestyrelsens beretning v/ formand Peter Westh 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 

I forbindelse med beretningen blev udkast til foreningens nye hjemmeside fremvist, og der 

blev udtrykt generel tilfredshed med den nye designlinje.  

Generalforsamlingen drøftede mulige årsager til de relativt få tilmeldinger til 

sommerlandsmødet? Almindelig sommertravlhed blev nævnt som en mulig årsag. Der blev 

også spurgt, om forældre måske ikke føler det samme behov længere, fordi der er måder at få 

hjælp og inspiration. Bedre markedsføring via hjemmeside nævnes. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ formand Peter Westh 

På grund af en række uheldige omstændigheder forelå der ikke noget revideret årsregnskab 

ved generalforsamlingens afholdelse. Formanden forsikrede at der ikke var nogen fare for 

foreningens økonomi, og mente ikke at der var noget problem i forhold til lovgivning eller 

vedtægter, og lovede at regnskabet vil blive færdiggjort, revideret og sendt ud til 

medlemmerne hurtigst muligt.  

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.  

5. Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsens forslag om at bevare kontingentsatserne uændrede blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: 

 Ditte Andreasen (Kolding) 

 Henriette Malland (Randers) 

 Jacob Alsing Axen (Århus) 

 Grace Damasco (Odense) 
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Tanja Eilsø Nielsen blev valgt som suppleant.  

Bestyrelsen består herefter af ovenstående samt følgende, som er på valg i 2017 

 Formand Peter Westh 

 Anne Lindholt 

 Torben Ibsen 

 Peder Møller 

 Claus Friese 

7. Valg af revisorer  

Mai-Britt Syberg blev valgt som revisor. 

8. Eventuelt  

Der var ingen, der havde noget til eventuelt. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Claus Friese, referent     Peter Westh, 

formand 


