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1. Valg af dirigent: Ole Brandstrup. Ole startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt i fht vedtægterne. 

 

2 Valg af Referent: Maria Christiansen 

 

3 Valg af stemmetæller: Ella Hilker 

 

4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse 

Bestyrelsens mundtlige årsberetning af formand Per Bach: Den skriftlige vedlægges som bilag  

Generalforsamlingen: Burde efter vedtægterne have ligget i sidste kvartal 2012, men det blev ikke nået. 

Forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutning af 2013, for at komme på regelret omgangshøjde. 

Der har været arrangementer om 

 økonomi, med forskellige oplægsholdere. 

 den 3. Verden med bl.a. stifteren af Paradis Is 

 Et studiebesøg på bl.a. Huset Venture, cafe Kaffegal etc 

Der har været mange intentioner om visioner mm men alle har haft meget travlt. Per Bach har vægtet 

hjemmeside og nyhedsbreve. Gået fra at være en alumneforening til masteruddannnelsen i socialt 

entreprenørskab til en forening, der er åben for alle der vil og brænder for socialt entreprenørskab. Der har 

været en markant medlemsfremgang; pt er der 64 medlemmer - og for et år siden var der knapt 10...  

Foreningen har "arvet " ca 10.000 kr og 12 medlemmer fra en forening for Master Public Policy - forgænger 

for MSE: Foreningen er opløst og formuen overgået til os, på betingelse af at deres medlemmer kan være 

gratis medlemmer i 2012 & 2013. 

De sidste par måneder er kræfterne brugt på at skaffe ressourcer til bestyrelsen med bla henblik på at  

 lave nogle regionale netværk i Århus, København og Odense 

 Praktisk uddannelse i SØV 

 Crowdfunding 

 Udvikling af foreningen ved at styrke den indadtil med arbejdsgrupper og oplægsholdere - der er en 

bred vifte af erfaringer og viden i medlemsskaren. 

Supplerende bemærkninger fra andre: 

Ella: Der er kommentarer på LinkedIN i fht regeringsudvalget om Socialøkonomiske virksomheder. 

Maria: Der arbejdes med sommerhøjskole i Horsens med socialt iværksætteri som tema 

Sanne: Udtrykte ønske om at foreningen også gerne må arbejde politisk. 

 

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Regnskabet blev godkendt – bemærk dog at udgifter til 

transport og IT leje har byttet plads 

 

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse: Budgettet blev godkendt. En af næste års 

udgiftsposter bliver medlemshvervning, målet er 100 i løbet af 2013. 

 

7.  Valg af formand i ulige / lige år og 8. Valg af næstformand i lige / ulige år. Punkterne udgår pga 

omskrivning af vedtægterne i 2012  - de burde ikke være med på dagsordenen.  

 

9. Valg til bestyrelsen gav følgende bestyrelsesmedlemmer 

Per Bach (genvalg) 

Niels Johan Juul-Nielsen (genvalg)  

Ella Hilker (genvalg) 
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Ole Brandstrup (nyvalg) 

Maria Christiansen (nyvalg) 

Helle Hygum Espersen (nyvalg) 

 

10 Valg af 2 suppleanter for 2 år  

Gitte Kirkeby (suppleant) (nyvalg) 

Sanne Gutkin (suppleant) (nyvalg) 

 

11 Valg af 1 revisor for 1 år: Hanne Biehl Revisor. (nyvalg) 

 

12. Indkomne forslag: Forslag stillet af bestyrelsen: I  § 4 stk. 5 vedr. Generalforsamlingen stilles forslag om at 

punkterne; 7 Valg af formand i ulige / lige år og 8 Valg af næstformand i lige / ulige år udgår, da det 

allerede er anført at ”Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen”. Forslaget blev 

vedtaget 

 

13 Eventuelt 

Næste års aktiviteter: Studietur til Sorø d. 8. Juni med besøg på sociale entrepriser. Bl.a. farmers market, der 

har et spændende samarbejde med Brugsen både på produktion og emballage, og på Haverefugiet. Ella er 

arrangør, mangler det praktiske.  


