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Referat af ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 2017  

i Frivilligcenter Odense 
 

 

 

Fremmødte: 15 stemmeberettigede  

Fuldmagter: 3   

 

Fungerende formand Charlotte Lindgaard Nielsen bød velkommen til den ekstraordinære generalfor-

samling og indstillede advokat Paul Lorenzen som dirigent. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Paul Lorenzen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var 

afholdt indenfor den, i vedtægterne, krævede tidsfrist på senest 6 uger. Ligeledes kunne han konstatere, 

at medlemmerne havde modtaget indkaldelsen senest 14 dage inden den ekstraordinære generalfor-

samlings afholdelse.  

 

Baggrunden generalforsamlingens afholdelse er, at Bente Buus Nielsen valgte at stoppe som landsfor-

mand d. 30. november 2016. 

 

2. Valg af formand 

 

CCF's Hovedbestyrelse havde indstillet den hidtidige næstformand Charlotte Lindgaard Nielsen til po-

sten som formand i den resterende del af valgperioden, frem til den ordinære generalforsamling d. 8 

april 2017.  Der var ikke indkommet øvrige kandidater ligesom ingen på generalforsamlingens meldte 

deres kandidatur. Charlotte Lindgaard Nielsen blev derfor valgt uden afstemning. 

 

3. Eventuelt 

 

Inger Graversen opfordrede til at lokalafdelinger og medlemmer gør brug af Sekretariatets viden, hvis 

der er ting man er i tvivl om. 

 

Søren Mortensen fortalte at man i Hovedbestyrelsen havde igangsat et projekt vedrørende vidensde-

ling. Projektet er startet op efter ønske blandt medlemmer og lokalafdelinger, og skal sikre at alle har 

let adgang til relevant information. Lokalafdelingerne har fået en første introduktion på Samarbejdsud-

valget møde i november, og der vil blive afholdt nyt møde i april/maj måned. 

 

Charlotte Lindgaard Nielsen fortalte at målet er, at gøre CCF mindre sårbar i fremtiden, både lokalt og 

på landsplan, samt at flere ville være i stand til at påtage sig en opgave, når man på forhånd havde en 

fornemmelse af hvad arbejdet bestod i. Landsformandsposten er et fællesprojekt samt samspil med den 

øvrige hovedbestyrelse ligeledes med lokalafdelingerne, da det er der vi alle har vores afsæt i sagde 

CLN.  
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Inger Graversen fulgte op, og fortalte at det også var intentionen, at Hovedbestyrelsen i fremtiden 

skulle deles mere om opgaverne. 

 

Jonas Hansen spurgte til posten som næstformand. Medlemmerne af Hovedbestyrelsen kunne fortælle, 

at der konstitueres en ny næstformand på næste møde, der afholdes 28. januar 2017. 

 

Afslutningsvis opfordrede Charlotte Lindgaard Nielsen til, at man altid kontaktede Hovedbestyrelsen 

hvis der var noget man ønskede svar på.  

 

Derefter takkede Charlotte Lindegaard Nielsen advokat Paul Lorenzen for sin indsats som dirigent, og 

ønskede alle en god tur hjem. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 13:30    

 

Referent: Morten Friis Hansen, HB & CCF Storstrøm 

 

 

Godkendelse med underskrift: 
 

 

 

Charlotte Lindgaard Nielsen 

Landsformand 

 

 

 

Inger Graversen  (Casper Nagel) Betina Botteleth 

Kasserer/intern. Repr.  Sekretær   

 

 

 

Mads Andersen Morten Friis Hansen Søren Mortensen 

 

 

 

(Bjarke Christiansen) Anita Hansen (Charlotte Soelberg Bjerggård) 

   

 


