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Referat af repræsentantskabsmøde 
Mandag, d. 12. oktober 2020 

 

Sted og tidspunkt: Det store mødelokale, GIF, Issortarfimmut 8 st. kl. 16.30 

Fremmødte: Jonna Ketwa (Formand), Denise Schroeder (Bestyrelsesmedlem), Anna Starup 
(Projektleder), Lars Peter Danielsen (Formand i Lokalforeningen), Mikkili Skourup (Medlem i 
Lokalforeningens bestyrelse), Marie Louise Brandt (Medlem i Lokalforeningens bestyrelse), Rebekka 
Olsvig (Medlem i Lokalforeningens bestyrelse) 
 

Velkommen og intro  

Formanden bød velkommen og oplyste kort om væsentlige ændringer i hovedbestyrelsen siden 
sidst. Bestyrelsesmedlem Katrine Olsen er flyttet tilbage til Danmark og er fratrådt sin 
kassererfunktion siden januar. Næstformand Christian W. Christensen overtog visse 
kassereropgaver men udtræder også af bestyrelsen, da han ligeledes er rejst til Danmark.  

 

DAGSORDEN:  

1)    Valg af mødeleder 
Bestyrelsen foreslår Denise Schroeder som mødeleder 

• Repræsentantskabet godkender Denise Schroeder som mødeleder 
 

2)    Fremlæggelse af Foreningens årsberetning til godkendelse 
Formanden fremlagde årsberetningen 2019. Der blev tilføjet, at Foreningen desuden har 
afholdt kursus om underretning for frivillige. Grundet Corona har der ikke været mulighed 
for at rejse til kysten og etablere lokalforeninger, men der arbejdes fortsat på at oprette 
lokalforeninger i Qaqortoq og Ilulissat. Hovedbestyrelsen inviterede i øvrigt lokalforeningen i 
arbejdet med udviklingen af strategi for Red Barnet Grønland 2021-2025 

• Repræsentantskabet godkender årsberetningen 
 

 
3)    Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse 

Grundet manglende kasserer er regnskabet ikke færdigt.  
• Efter opfordring fra Repræsentantskabet vil Bestyrelsen indkalde til ekstraordinært 

Repræsentantskabsmøde med ét dagsordenspunkt: Godkendelse af regnskab 2019 
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4)    Fremlæggelse af planer og budget for 2020 til godkendelse  
Formanden præsenterede Bestyrelsens planer og budget for 2020 

• Repræsentantskabet godkender planer og udgiftsregnskab for 2020-2021 
 

5)    Vedtagelse af vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. Der blev efterspurgt at få tilsendt 
dokumenter til møder tidligere, minimum 1 uge inden, så man kan nå at forberede sig. 
Dette imødekommes via en ændring i § 13 stk. 3. 

• Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringer i §§ 1, 2 stk. 2-5, , 11 stk. 2, 
13 stk. 1 pkt. 5-6, 13 stk. 3, 17, 19 stk. 1-2, , 21, 24 

 
6)    Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen samt suppleanter  

Jf. Foreningens vedtægter består hovedbestyrelsen af 7 medlemmer og 2 suppleanter  
1. Formand Jonna Ketwa (ikke på valg) 
2. Næstformand Christian W. Christensen (på valg) (genopstiller ikke) 
3. Kasserer Ann Katrine Olsen (på valg) (genopstiller ikke) 
4. Bestyrelsesmedlem Aviaja G. Jensen (på valg) (genopstiller) 
5. Bestyrelsesmedlem Denise Schroeder (ikke på valg) 
6. Bestyrelsesmedlem (mangler) 
7. Bestyrelsesmedlem (mangler) 
8. Suppleant (Jesper Schroeder) (på valg) (genopstiller) 
9. Suppleant (mangler) 

 
Dertil opstiller Anna Starup som hovedbestyrelsesmedlem og Mikkili Skourup som suppleant 
 

• Repræsentantskabet godkender genvalg af Aviaja G. Jensen og Jesper Schroeder, 
samt valg af Anna Starup som ny hovedbestyrelsesmedlem og Mikkili Skourup som 
ny suppleant. 

 
 

7)     Valg af repræsentant og suppleant til Red Barnet Danmarks Repræsentantskab 

På grund af Covid-19 situationen er det usikkert om Red Barnet i Danmark gennemfører 
lands- og repræsentantskabsmøde samt ledermøde. Bestyrelsen afventer nærmere 
udmelding. 

• Repræsentantskabet godkender at Jonna Ketwa fra hovedbestyrelsen og én fra 
lokalforeningen sendes afsted. 

 
8)     Indkomne forslag  

• Ingen indkomne forslag 
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9)     Valg af statsautoriseret revisor 

Repræsentantskabet godkender genvalg af Grønlands Revisionskontor 
 

10)     Eventuelt 

 

Formanden takker for fremmøde og lykønsker de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 

 

Mødeleder 

Denise Schroeder 

 

______________________________________ 

 

 
 


