FORENINGEN VILD MED VILJE - REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2022
10. marts 2022 kl. 14.00-15.30
Digitalt møde, deltagelse via zoom

Deltagende
Vild Med Viljes bestyrelse: Philip Hahn-Petersen, Rikke Milbak, Rasmus Vincentz, Louise Iben
Nabe-Nielsen og Christina Kaaber-Bühler
Vild Med Viljes sekretariat: Gitte Drøger, Magnus Bundgaard Nielsen og Malou Fenger,
Antal deltagende inkl. Vild Med Viljes bestyrelse og sekretariat: 19
_________________________________________________________________________________

0. Velkomst
Philip præsenterer bestyrelsen og sekretariatet samt opridser regler for deltagelse (mikrofoner mutet,
kamera tændt, afstemninger (1 stemme per organisation) og opfordring til at alle skriver navn og
organisation i chat.

GENERALFORSAMLING MED DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent og referent/stemmetæller
Dirigent: Louise Imer Nabe-Nielsen
Referent: Gitte Drøger og Malou Fenger
Stemmetæller: Magnus Bundgaard Nielsen
Godkendt (100%)
Louise gør opmærksom på, at invitation og materialer er udsendt i rette tid, og at Vild Med Vilje ikke
har quorum-regler og de tilstedeværende derfor afgør afstemningerne
2. Godkendelse af formandens beretning
Philip beretter om foreningens udvikling det seneste år; målsætning, organisatoriske
ændringer/udvikling (bestyrelsen, sekretariatets fokus, medlemmer, skilteproducent), Ven Med Vilje,
fondsansøgninger, websitet, erfamøder, politiske engagement (Gudenåen og Tangesø, NNP’er, Thy
Nationalpark, Nationalpark Mols Bjerge), facebook-gruppen, priser, deltagelse i DKvild
Overgang til kommende punkter med vedtægtsændringer, budget, regnskab og kontingentændringer
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)

3. Godkendelse af vedtægtsændringer
Ingen indkomne forslag på forhånd

Rikke præsenterer Vild Med Viljes foreslag til tilføjelser til vedtægterne
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)

4. Godkendelse af kontingentændringer
Rasmus gennemgår forslag til kontingentændringer med bevarelse af nuværende oprettelsesgebyr,
men øgning i årlige kontingentstigning per 1. april 2022..

Argument for stigning: oprindelige årskontingent arbitrært sat ved foreningens stiftelse, nu
professionaliseret og mange aktiviteter - man får ganske simpelt mere for sine penge ved at være
medlem i Vild Med Vilje.
Lønninger til sekretariatet er for nuværende baseret på oprettelsesgebyrer fra, at der løbende
tilkommer nye medlemmer. En øgning i årskontingent kan skabe et mere stabilitet grundlag for
foreningen. Vild Med Vilje skønner det som mest retfærdigt at nuværende medlemmer er med til at
skabe stabilitet gennem betaling.
Kommentarer:
Argumenter for øgning i kontingent ønskes sendt ud sammen med ændringen i satser til brug over for
arbejdsgivere.
Vild Med Vilje skal blive skarpere på, hvad man “får”/indgår i ved at være medlem i Vild Med Vilje
(konceptet, fællesskabet, politiske indflydelse)
Line Magnussen påpeger, at det skal være synligt, hvad man får som Vild Med Vilje-medlem, så
forvaltningen overfor politikerne kan forsvare udgiften til medlemskabet. Fx gennem tilgængelige
materialer, erfamøder mv.
Sara Berg påpeger, at man som medlem støtter man op om foreningens arbejde, mulighed for at
bruge brandet i sit arbejde. Man er en del af fællesskabet og muliggør at løfte Vild Med
Vilje-konceptet på landsplan.
Godkendt (100%)

5. Godkendelse af årsregnskab 2021

Rasmus gennemgår regnskab for 2020 og 2021
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)

6. Godkendelse af budget for 2022
Rasmus gennemgår budget for 2021 med kontingentstigning
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)

7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag på forhånd - går videre til næste punkt

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Philip uddyber, hvorfor to af bestyrelsesmedlemmer genopstilles, selvom de sidste år blev genvalgt for
den kommende periode på to år. En forskydning i genvalgsperioder mindsker risikoen for at blive
kuppet.
Bestyrelsesmedlemmer som modtager genvalg:
Rikke Milbak (næstforkvinde)
Louise Imer Nabe-Nielsen (bestyrelsesmedlem)
Nyopstillet kandidater: ingen
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)
Kandidater til opstilling som suppleant i bestyrelsen: ingen
Ingen afstemning
Sammensætning af Vild Med Viljes bestyrelse:
● Philip Hahn-Petersen (formand) (til og med 2023)
● Rikke Milbak (Næstforkvinde) (til og med 2024)
● Rasmus Vincentz (Kasserer) (til og med 2023)
● Louise Imer Nabe-Nielsen (til og med 2024)
● Christina Kaaber-Bühler (til og med 2023)
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen løbende supplere sig selv i løbet af året, hvis et
bestyrelsesmedlem træder ud, eller der findes to suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rasmus præsenterer forslag for at fortsætte revision som nuværende:
Foreningen er ikke forpligtet til at have en fast revisor tilknyttet. Bestyrelsen foreslår derfor at fortsætte
med en/nuværende regnskabshjælp uden at betale for en formel ekstern revisor
Forbehold: Skulle det være nødvendigt i forbindelse med en fondsansøgning, vil der findes en revisor

Ingen frivillige stiller op til revision.
Ingen kommentarer
Godkendt (100%)

10. Eventuelt
Louise og Philip lægger op til diskussion, idéer, afklaring af spørgsmål eller bekymringer - kan også
sendes til sekretariatet efterfølgende.
Ingen kommentarer

11. Afrunding
Medlemmerne bliver opfordret til at invitere Vild Med Vilje ud til besøg, således at vi kan hjælpe med
at formidle indsatserne og få indblik i, hvordan vi bedst støtter vores partnere. Desuden opfordres alle
til at sende begrundelser for at være medlem i Vild Med Vilje, ønsker til temaer på erfamøder eller
materialer på websitet til sekretariatet.

