
 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Center for Personlig Udvikling 

Mandag den 29. januar 2018 i Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hansgade 7, Viborg 

Deltagere: Fra bestyrelsen Ulla Sonne Bertelsen, Lisbeth Etzerodt, Marianne 
Pedersen, Inga Salina Christensen, Kate Kusk og Mona Anker. Menige medlemmer: 
Kathrine, Mogens og Mette. 

 

1. Formand Ulla byder velkommen og forestår valg af dirigent. 
 

2. Valg af dirigent: Jette 
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt korrekt. 
Valg af referent: Ulla 
 

3. Formandens beretning: Ulla beretter at det har været et meget fint år med 
mange glade medlemmer. Der er blevet afholdt 1 nytårskur, 1 fødselsdag, 19 
foredrag, 5 bestyrelsesmøder og en julefrokost. Deltagelse i Messe for 
Alternativ Behandling er rigtig godt for foreningen. Foreningen havde 160 
medlemmer i 2017.  
 

4. Regnskabsaflæggelse ved Lisbeth: Der er et pænt overskud, som er overført 
fra 2016. Årets regnskab (2017) udviser pr. 31/12 et overskud på 22.133 kr. Se 
regnskab vedlagt. Regnskabet er godkendt af revisoren.  
 

5. Budget ved Lisbeth. Medlemmerne var enige om at målet for overskuddet 
igen skal ligge på 20.000 kr. Det giver en god buffer og vi kan satse på store 
navne. Budgettet blev godkendt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent.  



 

 

Ingen indkomne forslag om ændring af kontingentet, så den fastholdes. 
 

7. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag ud over forslag fra bestyrelsen til ændringer i 
vedtægtsteksten, disse blev godkendt. 
 

8. Valg til bestyrelsen. 
Kun de eksisterende bestyrelsesmedlemmer på valg opstillede. 
Lisbeth Etzerodt, Inga Salina Christensen og Jette Ilkjær blev genvalgt til 
bestyrelsen.  
 

9. Valg af suppleant.  Mette og Mogens stillede op og blev valgt. 
 

10.Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Mønster blev genvalgt til revisor, 
ingen stillede op som revisorsuppleant.   
  

11.Eventuelt. Marianne fortæller om og viser hendes tanker med et logo til Shine 
Meditation, og vil lave et forslag til næste bestyrelsesmøde. 
 

Dirigent slutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 

 

 

 

Referatet er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 12. marts 2018. 



Regnskab 2017 ca Budget 2018
overført fra 2016 12.790 overført fra 2017 22.000
indtægter /arrangementer 101.672 indtægter /arrangementer
udgifter /arrangementer -94.861 udgifter /arrangementer

administration -15.279 administration 
medlemskontingent 17.654 medlemskontingent

 
årets resultat (regnskab) 22.133 årets resultat 20.000

31-12-2017
i banken 21.223
i kassen 910
i alt overførtt 22.133
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