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Referat af Generalforsamling den 12. marts 2021 i Foreningen Go together – Center for mindful 

Living 
 

Deltagere på Zoom mødet:  

Susanna Hammedi, Gabriella Hørning, Dorthe Hansen, Irene Nielsen, Jette Markussen, Pia Hagensen, Ulla 

Skram, Freja Bruun, Karin Blyt, Kirsten Thiemke, Marianne Ziegler, Birgit Friis (ref). 
 

1) Valg af dirigent og referent 

Birgit blev valgt 

 

2) Konstatering af om mødet er lovligt indkaldt 

Iht. vedtægterne http://www.centerformindfulliving.dk/wp-

content/uploads/2019/04/Vedt%C3%A6gter-for-Go-Together-11.03.2019.pdf  

Skal generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Da mødet er indkaldt på Facebook 

medlemssiden og på hjemmesiden den 26. februar ligesom, der er udsendt mails til medlemmerne, 

er mødet lovligt indkaldt. 

 

3) Formandens årsberetning til godkendelse.  

Susanna læste årsberetningen op for det særlige 2020 Corona år, som betød medlemsfald og 

opsigelse af lokaler. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

4) Årsregnskab for 2020 til godkendelse 

Årsregnskabet blev præsenteret af Susanna. Driften har pga. Corona betydet nedsat aktivitetsniveau 

og faldende medlemstal. Driftsunderskuddet blev på 52.458,95 kr. Da der har været overskud 

tidligere år var der indestående på banken alligevel nemlig 1025 kr. Årsregnskabet blev godkendt. 

 

5) Fastsættelse af kontingent og Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan inklusive budget.   

Disse to punkter blev behandlet under ét.  

Susanne fremlagde et forsigtigt budget for 2021, der tager højde for, at likviditeten er presset og der 

endnu ikke er fuldt aktivitet pga. Corona og med et kontingent i denne Coronatid på kun 150 kr. pr 

måned for at få flere medlemmer til at melde sig ind igen. Der var tilslutning til at køre med dette 

budget indtil sommer, hvor bestyrelsen så igen vurderes, om der kan bruges flere penge, fx på 

husleje og laves flere aktiviteter og om det er nødvendigt fortsat at holde kontingentet lavt. Der er 

søgt om Coronatilskud. Der køres i al fald frem til sommer med et administrationshonorar på 3000 

kr. pr måned og honorar til de faste ugentlige undervisere.  

Kontingent på 150 kr. blev enstemmigt vedtaget. 

 

6) Indkomne forslag,  

Den konstituerede bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer:  
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1. jf. punkt 1.1 Foreningens navn ændres til ’Foreningen for Mindful Living’ . Foreningen hedder i dag 

”Go together” og det blev enstemmigt vedtaget at ændre foreningens navn til ”Foreningen for 

Mindful Living” 

 

2.jf punkt 1.2 Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. Dette blev vedtaget enstemmigt. 

 

3.jf. punkt 2.2. (sikre driften af centret) bortfalder. Dette forslag blev trukket tilbage og er ikke 

vedtaget, da ”Center for Mindful Living” er det navn foreningens netværk, aktiviteter, facebookside, 

logo og hjemmeside er kendt under, og ikke nødvendigvis er knyttet til den nuværende adresse. 

 

 4.jf. punkt 3.2 Kontingent forslag: kr. 150 / måned – Gæste-gebyr fastsættes ved hvert enkelt 

arrangement.  

Dette forslag blev trukket tilbage, da der ikke skal ændres vedtægter for at ændre kontingentet og 

bestyrelsen har frihed til at fastlægge gæstegebyr. Kontingentet er fastsat på det faste punkt 

”kontingent” ovenfor. 

 

5. Nyt punkt til vedtægterne jf . punkt 3.5: Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig 

hæftelse for de forpligtelser som påvirker foreningen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Tilføjelse til vedtægtens pkt. 7, så det nu hedder: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 

intern revisor. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

7) Valg af bestyrelse 

Der var tak til den midlertidige bestyrelse - og den nye bestyrelse blev valgt med applaus: 

Susanne Hammedi, som formand,  

Ulla Skram, kasser  

og Karin Blyt, som bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og orienterer på mails, hjemmeside og facebookside. Inden næste 

generalforsamling finder bestyrelsen en intern revisor. 

 

8) Evt. Kontingenter er nødvendige 

Susanna fortalte, at der allerede er medlemsfremgang og at bestyrelsen vil orientere på 

hjemmesiden om at kontingentet betales den 1. i hver måned og at der bliver en opsigelsesperiode 

på løbende måned plus 30 dage. 

 

Tak til alle medlemmer for deltagelse og opbakning. 

 


