
Ordinær generalforsamling i 
Ahelp2u i Herlev 

blev afholdt 
 

23. februar 2016 kl 18:00 på Naturskolen, Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev  
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
Tilstedeværende var hele bestyrelsen: 
Formand Nanna 
Næstformand Lisbeth 
Bestyrelsesmedlem Pia 
Bestyrelsesmedlem Torben 
Suppleanter Jeannie og Vinnie 
Revisor Mariann 
Kasserer Marianne 
 
Anders Dinesen var mødt op som eneste menigt medlem. 

 
 

1. Velkomst ved formand Nanna Mallika Riedel Magaard. 
 

2. Valg af dirigent og referent : Anders Dinesen blev valgt som dirigent og Pia som 
referent. Anders Dinesen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og gav ordet til formanden og næstformanden. 

 
3. Formanden og næstformandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år 

og planerne for det kommende år: 
 

Der har i det forgange år igen været afholdt fastelavnsfest med stor deltagelse, det 
er en succes som foreningen vil holde fast i. 
Der også været afholdt ”klap et lam” sammen med foreningen Kildegårdens venner, 
som Ahelp2u har et stort samarbejde med. 
Der har været afholdt kæmpe stort knæk cancer arrangement på Klauzdal, og det 
var en stor succes. Men det var også et stort og meget krævende hårdt arbejde. 
Der har været holdt juletræsfest, endnu engang med stor deltagelse. Det er med 
tungt hjerte, at Ahelp2u ikke kan hjælpe alle der søger, men vi kom op på 50 
julekurve sidste år, og der blev delt gaver ud til alle børnene af selveste 
julemanden. 
Sammen med Handelsforeningen i Herlev skar vi græskar på Torvet i Herlev 
Bymidte. Handelsforeningen donerede 2.000kr. til knæk cancer, som tak for 
hjælpen. 
 
I det nye år er planerne endnu en fastelavnsfest, ”klap et lam”, at skære græskar på 
torvet og samle ind til julekurve og holde en stor julefest. 

 
4. Regnskabet blev fremlagt, og der var ingen spørgsmål til dette. Godkendt. 

 
 

5. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før). 



Forslag blev behandlet under eventuelt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. Hvad gør Marianne, hvis folk melder sig ind i f.eks. 
december måned. Skal det så gælde 1 år, eller skal de betale igen i januar? Nej, de 
skal ikke betale igen til januar. Har man meldt sin ind efter den 1. oktober et år 
gælder kontingentet og hele det næste år. 

 
7. Bettina D. Nielsen skal ”arbejde” 20 timer om ugen i lokalet fra den 25. februar – 23. 

april 2016. Nanna er kontaktperson: Bettina skulle bruge et sted, som netop det 
Ahelp2u tilbyder, hvor man kan være i fred, hvis det er det, man har brug for. Som 
hjælper i lokalet, bestemmer man selv om man vil være på, eller bare bruge lokalet 
som aflastning for sig selv. 

 
8. Valg af formand, Nanna er på valg (2 år) – Nanna blev enstemmig genvalgt. 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Pia og Torben er på valg (2 år) – Pia og Torben blev 

enstemmigt genvalgt. 
 

10. Valg af suppleanter, Vinnie og Jeannie er på valg (1 år) Vinnie og Jeannie blev 
enstemmigt genvalgt. 

 
11. Valg af revisor, Mariann er på valg (1 år) Mariann blev enstemmigt genvalgt. 

 
Eventuelt:   
 
Alle var enige om, at et knæk cancer arrangement i den størrelse, ikke var noget for os 
igen, selvom det var en stor succes – det var simpelthen bare for stort et arbejde.  
 
Ahelp2u vælger indimellem at holde arrangementer, som ikke direkte vedrører 
foreningen, men hvis alle i bestyrelsen stemmer for det, blev det vedtaget, at vi kan 
udføre disse arrangementer, uden en vedtægtsændring, så længe det også har noget 
med svagere stillede at gøre. 
 
Anders Dinesen afsluttede mødet med at takke for god ro og orden. 
 
Bestyrelsen kvitterede med en klapsalve og takkede Anders Dinesen for at stille op 
som dirigent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer der har betalt til foreningen kan deltage på Generalforsamlingen, kontingent 
for 2016 kan betales ved indgangen til kasseren (Marianne Keis Dinsen). Alle havde betalt 
kontingent, og kunne deltage. 


