
 

 

Godhavn, den 24. oktober 2015 
 
Til medlemsinstitutionerne, 
 
I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i 
“Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge” 
 
 

Torsdag	  den	  12.	  november	  2015,	  13.45	  –	  15.15	  (indskrivning	  fra	  13.15-‐13.45)	  på:	  	  
Kystvejens	  Konferencecenter,	  Kystvej	  26,	  8500	  Grenå,	  	  www.kysthotellet.dk	  

 
 
Vi gør opmærksom, at formandens beretning, og regnskab/budget i år IKKE er samlet i et 
årsskrift. 
Beretning vil sammen med budget/regnskab i løbet af uge 44 være at finde på medlemssiden på 
www.fadd.dk til venlig selvafhentning. Materialet vil desuden kunne hentes via et tilsendt link. 
Ved problemer med at hente materialet, kontakt os venligst på info@fadd.dk 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Søren Skjødt, formand 
 
Forstander på Godhavn 
Godhavnsvej 1, 3220 Tisvilde 
ss@godhavn.dk  
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Generalforsamlingen i FADD – 12. november 2015 
 
Generalforsamlingen indledes med:  
A. Præsentation af dirigent  
B. Valg af to stemmetællere 
 
Dagsorden: 

1. Formandens beretning aflægges til godkendelse  
 (Beretningen udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 44) 

  
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (Regnskabet 

udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 44) 
 
      3.   Indkomne forslag 
 Ingen forslag 
 
      4.  Fremtidigt arbejde - dialogpunkt  
 
      5.  Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent  
 (Budgettet udlægges på medlemssiden på www.fadd.dk i løbet af uge 44) 
 
      6.  Valg af formand 
 Følgende opfylder vedtægternes bestemmelser: 

Navn Bestyrelsespost Institution Status Evt. 
genopstilling 

Søren Skjødt Formand Godhavn På valg Genopstiller  
 
      7.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
 Fra bestyrelsen opfylder følgende vedtægternes bestemmelser: 
  

Navn	   Bestyrelsespost	   Institution	   Status	   Evt.	  
genopstilling	  

Peter	  Rødbro	  
Johannessen	  

Kasserer	   Drosthuset	  
Dyssegården,	  
Kokkedal	  

Overtog	  
kasserer-‐posten	  
4/6	  2015	  

Ikke	  på	  valg	  

Annette	  Olsen	   Medlem	   Josephine	  
Schneiders	  Hus,	  
Frederiksberg	  

På	  valg	   På	  valg	  
Genopstiller	  

Hanne	  Dalsgård	   Medlem	   Skovgården,	  
Sneslev	  

På	  valg	   På	  valg	  
Genopstiller	  

Tina	  Maria	  Larsen	   Medlem	   Den	  sikrede	  
institution	  
Kompasset,	  
Brønderslev	  	  

Indtrådt	  som	  
suppleant	  for	  
Gitte	  Callesen	  
21/4	  

Ikke	  på	  valg	  

Henrik	  B.	  Lauridsen	   Medlem	   Specialcenter	  
Rådhusskolen,	  
Kolding	  

Indtrådt	  som	  
suppleant	  for	  
Agnete	  
Thomsen	  4/6	  

Ikke	  på	  valg.	  
Udtræder	  af	  
bestyrelsen	  pr	  
12/11	  2015	  

 Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
 
       8. Valg af to suppleanter 
 Der skal vælges 2 suppleanter. 
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       9. Valg af medlemmer til særlige udvalg, såfremt generalforsamlingen nedsætter 
 sådanne 
 Herunder en opfordring til deltagelse i øst og vest-gruppernes arbejde (planlægning af 
 årsmøder) 
 
 Eventuelt. 
 
 
            OBS! “Hver medlemsinstitution har én stemme på generalforsamlingen.  


