
16. marts 2016 

Referat 

CSR Forum Generalforsamling den 9. marts 2016 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  

4) Eventuelle forslag  

5) Fastsættelse af kontingent  

6) Valg af bestyrelse og bestyrelses- suppleant  

7) Valg af revisor  

8) Eventuelt  

Ad. 1 

Rasmus Feldthusen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelse var sket i 
overensstemmelse med vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  

Ad. 2 

Formand Trine Faber præsenterede bestyrelsens beretning.  

I bestyrelsen havde man i 2015 haft fokus på udvikling af en ny strategi for foreningen – et 
omfattende arbejde hvor resultatet foreligger og kan overtages af en kommende bestyrelse. 
Bestyrelen havde i øvrigt arbejdet en del med nyhedsbrev og sociale medier. I løbet af året var der 
på foreningsniveau fokus på ’CSR og skat’ som tema og der blev holdt et par velbesøgte 
arrangementer derom. I arbejdsgrupperne var der aktiviteter i rapporteringsgruppen og i strategi-
gruppen. Foreningens studentermedhjælp Frederikke har fået nyt job, og derfor er der p.t. ingen 
ansat. 



Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Ad. 3 

Kassereren Erik Alhøj fremlagde regnskabet for 2015, og det blev godkendt. 

Ad. 4 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 5 

Bestyrelsen indstillede at kontingent fastholdes på 300,- kr. årligt. Indstillingen blev vedtaget. 

Ad. 6 

Ingen i den siddende bestyrelse ønskede genvalg. 

Dirigenten gjorde rede for, at der ifølge vedtægterne skal vælges 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer og et 
ikke nærmere specificeret antal suppleanter. I øvrigt gjorde han opmærksom på, at en ny bestyrelse i 
denne situation, hvor alle vil være nyvalgte, bør aftale, hvordan kontinuiteten sikres fremadrettet, 
hvor et medlem ifølge vedtægterne er på valg hvert andet år. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt ved fredsvalg. 

Bestyrelsesmedlemmer: 
• Karim Buus,  

• Maria Wagner Reinhard,  

• Maja Rosenstock,  

• Nils Thorsen,  

• Esben Rahbek Pedersen,  

• Eyvind Vesselbo,  

• Michael Trærup. 

Suppleanter: 
• Eva Harpøth, 

• Sofie Pedersen, 

• Pia Krogh Albrechtsen,  

• Else Kloppenborg. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 



Ad. 7 

Claus Frier blev valgt til intern revisor. 

Ad. 8 

Fra flere sider blev den afgående bestyrelse takket for indsatsen, og der var en særligt stor tak til 
Erik Alhøj, der i sin tid var med til at stifte foreningen og har været medlem af bestyrelsen som 
formand og som kasserer gennem alle årene. 

Godkendt:   ________________________________________________ 
   Rasmus Feldthusen 


