Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 13. april 2019.
Den 13. april 2019 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens
lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.
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Dagsorden
Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme
Valg af dirigent og referent
Beretning ved formanden
Beretning fra Connie Meyer
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 21. marts)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis
Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe
Ellen Margrethe Krabbe bød velkommen til generalforsamlingen. Vi sang en salme.
2. Valg af dirigent og referent.
Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge
vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var
udsendt pr. mail af 3. marts 2019. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
3. Beretning ved formanden
Ellen Margrethe Krabbe aflagde beretning, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Beretningen indgår som en integreret del af referatet og lægges på foreningens hjemmeside.
4. Beretning fra Connie Meyer
Formanden oplyste, at Connie Meyer havde været forhindret i selv at deltage i generalforsamlingen, men at
hun vil være til stede ved et møde i efteråret. Connie Meyers beretning blev herefter omdelt, og der blev
holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev
beretningen taget til efterretning. Beretningen indgår som en integreret del af referatet og lægges på
foreningens hjemmeside.
Kirsten Kjærgaard gav udtryk stor respekt for og tak til både bestyrelsen og Connie Meyer for deres store
arbejde, og generalforsamlingen tilsluttede sig dette.
5. Regnskab
Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens
formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik
regnskabet, som er blev meget forenklet i forhold til tidligere år. Donationer til HCR kommer primært fra
enkeltpersoner/institutioner, der giver større beløb, herunder fra Malteserordenen, der på
generalforsamlingen var repræsenteret af Albert d’Auxchamp. Der er derimod ikke så mange mindre
enkeltdonationer. Det er værd at bemærke, at HCR med udgangen af 2018 havde en formue på ca. 15.000
kr., og generalforsamlingen bakkede op om kassererens forslag om, at en del af disse midler skal dække
Connie Meyers leveomkostninger, idet hun kun modtager en beskeden folkepension fra Danmark.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
6. Kontingent
Medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf.
vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for
studerende og 150 kr. for pensionister. Disse satser forblev uændrede, jf. generalforsamlingen i 2018.
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret for 2020. Generalforsamlingen vedtog dette.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag.

