
Dagsorden og referat 
Generalforsamling for Foreningen Maniketan 

CVR: 40631534 
 

Aarhus 06.02.2021 
 
Fremmødte: 
Niels Kjær-Richardt (bestyrelsesmedlem) 
Maja Kjær Petersen (bestyrelsesmedlem) 
Else Jagd Poulsen (bestyrelsesmedlem) 
Charlotte Kjær-Richardt (Formand) 

1. Valg af dirigent 

Niels Kjær-Richardt enstemmigt valgt som dirigent 

2. Valg af referent 

Niels Kjær-Richardt enstemmigt valgt som referent 

3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 

Alle fire fremmødte blev genvalgt til bestyrelsen. 

Årsregnskab 2020 med et indsamlet beløb på DKK 37.200,00 blev præsenteret. 
Der har i årets løb været udgifter forbundet med etablering af hjemmeside på 
samlet DKK 1917,00 og bankgebyrer på DKK 225,00.  Det giver et totalt netto 
beløb på DKK 35058,00 der er indsamlet til udlodning. 



Der er i årets løb udloddet DKK 40.050,- til Maniketan, hvoraf en del af beløbet 
blev indsamlet i 2019, og der står ved udgangen af året DKK 17.494,- på 
kontoen. 

Vi er igang med at indsamle kontingenter for 2021, og vil når dette er gjort vil der 
overføres til Maniketan det fulde indestående på kontoen minus et mindre beløb 
til dækning af bankgebyrer, samt hjemmeside hosting. 

Hjemmeside: 

Der er i årets løb etableret ny hjemmeside på www.maniketan.dk. Siden er 
etableret gratis med hjælp fra Gnist Kommunikation ved  Anne Strange og Dahl 
Grafisk Design ved Birgitte Dahl 

4. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev godkendt 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen besluttede at fastholde kontingentet på samme niveau: 

Kontingent A: Et årligt kontingent på 2400,- som kan betales i rater 
månedsvis, eller som et årligt beløb, med forfald senest d. 1.  
Oktober hvert år. 
 

Kontingent B: Et årligt kontingent på DKK 600,00 om året der betales som  
12 rater af DKK 50,00 eller som årlig betaling med forfald 
senest d. 01. Oktober hvert år. 
 

http://www.maniketan.dk/


Kontingent A betalere vil få detaljeret oplysning om hvad deres bidrag går til, idet 
foreningen årligt vil oplyse om hvilke drømme om uddannelser forskellige børn 
har givet udtryk for og hvilke børn og unge der støttes med den pågældende 
kontingent betalers bidrag.  Kontingent A betalere vil modtage opdateringer 
omkring forløbet af den eller de pågældende børn og unges uddannelsesforløb 
 
Kontingent B betaler vil få en generel orientering om hvad deres bidrag er 
anvendt til. 

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. 

Bestyrelsen blev valgt som følger: 

Charlotte Kjær-Richardt (Formand) 
Niels Kjær-Richardt (Kasserer) 
Else Jagd Poulsen 
Maja Kjær-Petersen 
 
Revisor blev ikke valgt.  Foreningen leder efter en filantropisk revisor der vil gøre 
arbejdet vederlagsfrit. 

7. Diskussion af indkomne forslag 

Der har været kontakt til LEGOs personale forening i årets løb for at søge om 
bidrag. De har tidligere bidraget, men var ikke interesserede i at støtte. 

8. Eventuelt 

Intet under evt. 


