
 

 

 

Referat fra POB User Group’s Generalforsamling – afholdt virtuelt den 20. april 

2021 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Kim Nørager Nielsen, Herning Kommune, blev valgt som ordstyrer.  

 

2. Valg af referent 

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens årsrapport 

Formand, Øyvind Sand, fremlagde: 

• Vi havde planlagt alt til en konference på Losby Gods i 2020 – men måtte helt uventet 

aflyse konferencen grundet COVID-19. Da det kom som en overraskelse, havde vi 

intet alternativ, men valgte at springe 2020 over og i stedet se frem til at holde 

konference på Losby i 2021.  

• Den fysiske konference 2021 måtte også aflyses, men denne gang iværksatte vi plan B, 

nemlig at planlægge en virtuel dag – med mere eller mindre de samme indlæg, i en 

opdateret version, der var planlagt til 2020. 

• Der har formanden bekendt ikke været afholdt lokale møder i 2020. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 

 

4. Præsentation og godkendelse af årets resultat 

Kasserer Kim Skotte Larsen præsenterede årsregnskab for 2020, inklusive et kig på tallene for 

2019, der viste et underskud på ca 10,000 DKK i 2020 og ca 22.000 DKK i 2019. Vi har i 

flere år ikke opkrævet medlemsgebyrer. Kassebeholdningen er nu nede på lige godt 100,000 

DKK – et beløb, som vi finder passende, for at have til de løbende udgifter til gebyrer og 

hjemmeside, samt have en lille buffer til de tilfælde, hvor konferenceudgifter skal betales på 

forskud, hvilket ofte er tilfældet i Danmark. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Præsentation og godkendelse af næste års budget  

Vi lægger ikke budget.  

 

6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år) 

Diskussion af hvordan reglerne skulle tolkes, nu hvor vi ikke havde nogen på valg i 2020. Da 

der ikke trådte nogle nye kandidater frem blev det vedtaget at Øyvind Sand blev genvalgt som 

formand, Kim Skotte Larsen blev genvalgt som kasserer og Fredrik Stjerndorff ikke kom på 

valg.  



 

 

8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år) 

Torben Broxgaard, Herning Kommune, blev valgt. 

 

9. Valg af revisor (for en periode af 1 år) 

Torben Broxgaard, Herning Kommune, blev valgt. 

 

10. Øvrigt 

Intet at rapportere.  

 

Kim Nørager Nielsen erklærede mødet for hævet.  

 


