
Generalforsamling 
EnviNas ordinære generalforsamling afholdes virtuelt mandag den 13. juni 2022 kl. 17.30 til 18.30 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

 

1. Valg af dirigent og 2 referenter 
Dirigent Henning Ivan Hansen (Aarhus Kommune), referenter Jesper Ø. Christensen (Frederikshavn Kommune) og 
Søren Brandt (Herning Kommune) blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
v/formand Betina Stadager Cramer 
 
(Indsættelse af Betinas manuskript). 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår 
v/kasserer Henrik Zürich 
 
Henrik Zürich fremlagde resultatopgørelse for perioden 2021/2022. 
 
Årets resultat blev bedre end forventet.  
Der er et overskud på ca. 1 mio. kr. og aktiver på ca. 3.3 mio. kr. 
Baggrunden for resultatet, skyldes flere faktorer. Der har bla. været en øget medlemstilgang samt en øget tilslutning 
til foreningens kurser. Endvidere kan foreningens momsregistrering i 2020 også have været medvirkende til 
overskuddet. 

Spørgsmål: Hvordan forklares en 11 % stigning på kontingent. Svar: Der er en generel stigning på medlemstallet – måske 
skyldes det en kommunal opmanding i kombination med flere planmedarbejdere. 

Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år 

v/kasserer Henrik Züricho 
 



Henrik Zürich fremlagde budget og forslag til kontingent. Det blev foreslået at fastholde kontingent på 300 kr. Prisen 
på kurser sættes ned men følges løbende og så sættes der et ekstra beløb af til ny hjemmeside. 
 
Desuden er der blevet afsat en pulje som de enkelte faggrupper kan søge til forarbejde og udvikling af nye kurser. 
 
 
Forslag til kontingent blev vedtaget. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

 
Der var ikke indkommet forslag. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

6. Valg jf. §6                                             
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Per Novrup, Region Midtjylland (modtager genvalg) 
Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune (modtager genvalg) 
 
Per og Christina blev genvalgt. 
 

7. Valg af 2 suppleanter 
Torben Hald, Slagelse Kommune (modtager genvalg) 
Carina Sparre Lippert, Skanderborg Kommune (modtager genvalg) 

Carina og Torben blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Betina overrakte en gave til Lone og Per for det store arbejde med en ny hjemmeside og de fik også store klapsalver. 

Henning takkede for god ro og orden. 

  

 


