
 

Referat fra generalforsamlingen 16. marts 2021 
Afholdt på TEAMS 

Deltagere:  
Anders Mortensen, Charlotte Rennuit, Birthe Krabek, Preben Mortensen, Line Krabek, Trine Jensen, 
Cinta Roda Serrat og Anni Nielsen 

 
1. Valg af dirigent 
Charlotte Rennuit 
 
2. Valg af referent 
Anni Nielsen 
 
3. Årsberetning samt godkendelse 
 
Charlotte beretter om året der er gået i Inoli (foreningens første år): 
x Påbegyndelse af samarbejde med Frørup Andelskasse. Desværre blev aktiviteterne sat på pause 

pga. Corona, men den daglige ledelse håber at kunne genoptage aktiviteterne snarest.  
x Coronasituationen har desværre medført at den daglige ledelse har været forhindret i at lave 

mange af de aktiviteter der var planlagt. Den daglige ledelse valgte i stedet at fokusere på nogle 
andre dele af foreningen, bl.a. udarbejdelse af hjemmeside, samt kontakte og skabe nye 
samarbejder.  

x I oktober blev den første onlineworkshop (3 timer) afholdt, som fungerede rigtig godt.  Det førte 
endvidere til en workshop med orienteringsløbsgruppen, som gav positiv feedback, bl.a. 
bemærkede de at ”Det er dejligt at lære hinanden at kende på en anden måde”. 

x Nyt samarbejde ved Crossing Circles i Svendborg. Udviklet et koncept sammen med Kåre 
Wangel, hvor vi arbejder med flere aspekter af bæredygtighed og arbejder med ledelse og 
organisation i virksomheder, hvor alle medarbejderne kan bidrage til det overordnede formål.  

x Ideen er at samarbejdet med Crossing Circles bliver tilbudt til virksomheder, som kan finansiere 
arbejdet via puljen ’Cirkulær grøn omstilling’. ’Cirkulær grøn omstilling’ er en national pulje der 
hjælper virksomheder til at bliver mere bæredygtige. Det anses som en måde hvorpå foreningen 
kan komme i spil ift. virksomheder. 

x I januar blev der oprettet en Facebook-side og en LinkedIn-profil til Inoli (oprettet af Birthe). 
Siderne er allerede nået ud til 200 personer.  

x Nyt initiativ: En månedlig ”Inoli cafe”, som er åben for alle og (indtil videre) afholdes online. 
Konceptet er, at der hver måned fastsættes et emne, som deltagerne kan tale om i en uformel 
dialog. Indtil videre har emnerne være ”Tøj” og ”Mad”. I forbindelse med ”Inoli cafe” laves der 
desuden et post/artikel på foreningens hjemmeside omkring månedens emne.  

x Fremadrettet:  
x Fortsat forløb med Frørup Andelskasse 
x Kontakte og skabe nye samarbejder 
x Kontakt med Edutasia og Metiers Vestergaard omkring muligt samarbejde, hvor Inoli kan 

bistå med kurser om bæredygtighed  
x Inoli er blevet kontaktet af Odense Grøn Festival om mulighed for at medvirke i festivalen. 

Inoli bidrager med 4 ”Inoli Caféer”. Charlotte påpeger at det er positivt at Inoli bliver 
kontaktet.  

 



 

Gennemgangen godkendes. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

Anders gennemgår foreningens regnskab for det forgangene år (se herunder). Anders fremlægger 
desuden 2 budgetforslag. På baggrund af disse budgetforslag vedtages det at medlemsgebyret 
hæves fra 100 DKK/årligt til 250 DKK/årligt 

 

 
5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen 
 
Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
6. Valg til bestyrelse og evt. én suppleant. 3 på valg ved lodtrækning, pga. første ordinære 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen består før generalforsamlingen af følgende repræsentanter:  
x Charlotte Rennuit (formand) 

Regnskab 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2021

Medlemskontingent 900,00 2.250,00 3.750,00
Honorar 40.000,00
Donation 9,50
Lån - Birthe Krabek 1.500,00
Indtægter i alt 2.409,50 2.250,00 43.750,00

Oprettelsesgebyr - Frørup Andelskasse 1.000,00
Kundegebyr - Frørup Andelskasse 500,00 500,00 500,00
Netbank - Frørup Andelskasse 100,00 100,00 100,00
Hjemmeside 0,00 690,00 690,00
Afdrag på lån 750,00 1.500,00
Refundering af hjemmesideudgift 686,39
Honorering af arbejde 8.000,00
Outreach/Inoli Café/"Madlegeplads"/... 5.000,00

Udgifter i alt 1.600,00 2.040,00 16.476,39
Årets resultat 809,50 210,00 27.273,61

Regnskab 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2021

Bankindestående 809,50 1.019,50 28.083,11
Aktiver i alt 809,50 1.019,50 28.083,11

Lån - Birthe Krabek 1.500,00 750,00 0,00
Hjemmeside udestående - Charlotte Rennuit 686,39 686,39 0,00
Passiver i alt 2.186,39 1.436,39 0,00
Egenkapital -1.376,89 -416,89 28.083,11

Aktiver

Passiver

Regnskab 2020 og budgetforslag 2021 for Foreningen Inoli

Status for aktiver og passiver for Foreningen Inoli

Indtægter

Udgifter



 

x Birthe Krabek (næstformand) 
x Anders Mortensen (kasserer) 
x Cinta Roda Serrat (almindeligt bestyrelsesmedlem) 
x Line Krabek (almindeligt bestyrelsesmedlem) 
x Preben Mortensen (almindeligt bestyrelsesmedlem) 
x Anni Nielsen (almindeligt bestyrelsesmedlem) 
 
Som beskrevet i vedtægterne for første ordinære generalforsamling, så udvælges 3 kandidater ved 

lodtrækning til valg. Følgende bliver udvalgt og alle modtager genvalg. 
x Preben Mortensen 
x Cinta Roda Serrat  
x Anni Nielsen  
Alle tre deltagere bliver genvalgt til bestyrelsen for 2 år. De resterende bestyrelsesmedlemmer er 
dermed på valg ved næste ordinære generalforsamling.  
 
Derudover opstiller Trine Jensen som suppleant og bliver valgt. 

Trine spørger ind til hvad bestyrelsens funktion er for foreningen. Charlotte svarer hertil, at 
bestyrelsens primære funktion er at støtte og rådgive den daglige ledelse ift. foreningens strategiske 
arbejde. 

Trine spørger ind til om bestyrelsen er medbestemmende i hvilke arrangementer, projekter og 
opgaver Inoli laver. Hertil svarer Charlotte og Birthe, at der endnu ikke har været særlig mange 
arrangementer, projekter og/eller opgaver at tage stilling til. Og Preben tilføjer at i og med at 
bestyrelsen mødes fire gange om året, så mener han ikke, at de skal beslutte hvilke projekter og 
opgaver Inoli laver, det beslutter den daglige ledelse. Endvidere påpeger han, at såfremt bestyrelsen 
er utilfredse med den daglige ledelse, så kan en ny ledelse udpeges. 

 
7. Valg revisor 
 
Der vælges ikke nogen revisor, da det pt. ikke er et krav. 
 
8. Eventuelt  
 
Birthe håber at kunne hverve nye medlemmer til Odense Grøn Festival.  
 
Anders spørger om der er nogle holdninger til, hvorvidt kontingent opkræves før eller efter 
generalforsamlingen. Line påpeger at man plejer at opkræve kontingent umiddelbart før 
generalforsamlingen afholdes, for at sikre at dem der stemmer ved generalforsamlingen, faktisk har 
stemmeret. Anders påpeger, hvis man først opkræver kontingent umiddelbart før 
generalforsamlingen, så går der længe før eventuelle forslag og ændringer ift. kontingentet 
aktualiseres. Det besluttes at det årlige medlemskab påbegyndes den 1. april, og at der afholdes årlig 
generalforsamling i god tid inden den 1. april, så kontingentet kan opkræves inden 1. april. Altså at 
kontingentet betales umiddelbart efter generalforsamlingen.  
 
Line forslår at foreningens vedtægter gennemgås for eventuelle ”huller”. Hun vil gerne stå for den 
første gennemgang af vedtægterne og forslå eventuelle rettelser, som kan fremlægges på en 



 

ekstraordinær generalforsamling. Det foreslås også at indsætte et loft over antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 7 medlemmer blev foreslået.  
 
Charlotte beder Preben om at fortæller om hans kontakt og kommunikation med Edutasia. Preben 
giver et kort referat af dialogen om hvordan et muligt samarbejde mellem Edutasia og Inoli ville se 
ud. 
 
Generalforsamlingen afsluttes med fælles meditationsøvelser som Charlotte står for og der takkes 
for god ro og orden.  
 
  

Charlotte Rennuit-Mortensen
Formand og dirigent
1912883740

Anders Winther Rennuit-Mortensen
Kasser
2702911851

Line Ellen Krabek
Bestyrelsesmedlem
1101872196

Preben Mortensen
Bestyrelsesmedlem
010859-2249

Anni Nielsen
Bestyrelsesmedlem
241092-1114

birthe krabek
1702541960
næstformand

Cinta Roda Serrat 
Bestyrelsesmedlem 
201299-3954

           Cinta Roda
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