
 
13. januar 2020 

 
Referat for ordinær generalforsamling 

i foreningen Center for Personlig Udvikling 
 

mandag d. 13. januar 2020 kl. 17.00 – 18.00 
Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg 

 
 
Bestyrelsen vil forestå generalforsamlingen.  
Referent er foreningens sekretær Irene Kruse Henriksen.  
 
 
Dagsorden/referat: 
 
1) Valg af dirigent. 

Betina Kristensen foreslås og vælges. Det konkluderes, at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt.  
 

2) Formandens beretning v/ formand Kate Kusk. 
Beretningen nedenfor blev godkendt uden spørgsmål:  
”2019 var et år, hvor en forholdsvis ny bestyrelse skulle finde sine ben at stå på. I stedet for at have 
suppleanter var bestyrelsen udvidet til 7 medlemmer, og det gør, at opgaverne bliver splittet op i 
mindre bidder, så vi som frivillige ikke bliver slidt op. Som ny formand skulle jeg også finde ud af at 
indtage min nye rolle. Vi er jo fælles op ansvaret og opgaverne, men det var vigtigt for mig at finde 
mig selv og sørge for, at vi alle kørte i samme retning. Bestyrelsen har god mødekultutur og vi er faldet 
godt på plads.  
 
Foredragene er vores primære aktivitet, men i 2019 har vi forsøgt os med to nye aktiviteter:   
a) der er i 2019 afholdt 11 foredrag. Det første foredrag med den nye bestyrelsen måtte vi aflyse pga 
for få tilmeldte. Jeg måtte som formand også fralægge mig frygten for økonomien. Der havde jo været 
år med lidt trang økonomi, men efterhånden som foredragene gik godt, med god energi og deltagelse, 
så turde jeg også slappe mere af.  
b) på vores månedlige Shine meditationer er to tovholdere udenfor bestyrelsen, og det er vi meget 
glade for, for det gør, at vi "bare" kan møde op. 
c) vi havde to cafeaftner i efteråret 2019. Initiativet udspringer i et ønske fra medlemmerne om et sted 
til vidensdeling og uformelle møder. Til hver aften er forberedt et kort indlæg, og det er vigtigt, at der 
er tid til snak og at vi alle er eksperter. Tilbagemeldingerne er positive. Indtil videre er deltagelsen 
gratis. 
d) Kristi himmelfartsdag havde vi et fællesarrangement med næsten 100 deltagere på Viskøl Kloster, 
som vi holdt sammen med foreningerne Arco-Íris i Løgstør og Teosofisk Forening i Aalborg. 
Samarbejdet gik supergodt og det gav vores medlemmer og andre fra Viborg-egnen en unik mulighed. 
Arrangementet bestod af rundvisning på klosteret, foredrag om kloster- og munkelivet, undervisning 
og ceremoni ved B. Kim Pedersen og ikke mindst koncert med gregoriansk sang.  
 
Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er meget glad for det gode og positive samarbejde i bestyrelsen og 
med vores CPU-engel. Begge dele forsøger vi at styrke i 2020. Foreningens vigtigste mål er at sprede 
lys og styrke vores medlemmer, og vi er meget glade for den store deltagelse og de positive 
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tilbagemeldinger ved vores aktiviteter. Hvis der er forslag til ændringer og andre tiltag hører vi 
naturligvis meget, meget gerne. Kate Kusk, formand.” 

 
3) Regnskabsaflæggelse for 2019 v/ kasserer Mona Anker. 

Indtægter: 98.115,99 
Udgifter: 77.798,25 
Administrationsomkostninger: 10.261,33 
Medlemsskaber: 10.056,65 
Overskud: 32.071,96 
Fremover kører regnskab for kalenderåret, denne gang var bankgebyrer fra 2018 
med i regnskabet. 
 

4) Godkendelse af budget v/ kasserer Mona Anker. 
Det blev godkendt, at vi arbejder ud fra en kassebeholdning på 20.000. 
 

5) Behandling af indkomne forslag.  
De er kommet et forslag: Bestyrelsen foreslår, at indkaldelse til generalforsamlingen 
sendes i nyhedsbrevet og ikke som e-mail. Begrundelsen er, at foreningen 
vedligeholder en mailliste med både medlemmer og interesserede. Det besluttes at 
teksten ”… varsel ved e-mail til medlemmerne” ændres til ”… varsel via nyhedsbrev”. 
Drøftelse omkring evt. medlemmer, der ikke har adgang til computer – der 
informeres mundtlig ved sidstkommende arrangement forinden. Vedtægterne 
ændres og offentliggøres på hjemmesiden. 
 

6) Fastsættelse af kontingent for 2021. 
Fastholder nuværende på 100,- pr år og 50,- fra august.  
 

7) Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer.  
Jette Ilkjær, Mona Anker og Inga Salina Christensen blev alle genvalgt. 
 

8) Valg af revisor. 
Mette Tylvad blev genvalgt.  
 

9) Eventuelt. 
Ingen punkter. 
 

 
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer: 
Formand: Kate Kusk 
Kasserer: Mona Anker 
Sekretær: Irene Kruse Henriksen 
Bestyrelsesmedlemmer: Jette Ilkjær, Inga Salina Christensen, Betina Kristensen, Anja Ruhe  

 


