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Danish Muslim Aid Generalforsamling 2021 
Lørdag den 29. maj 2021, kl. 14-17 

Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K. 
 

 

BESLUTNINGSREFERAT 
 
Formalia: Der var 30 deltagere på generalforsamlingen, heraf 22 stemmeberettigede (inklusiv 4 
fuldmagter) og 8 ikke-stemmeberettigede. 
   

1. Velkomst og godkendelse af indkaldelse og dagsorden v/Nadeem Niwaz, formand  

Godkendt.  

 

2. Valg af dirigent v/Nadeem Niwaz 

Signe Ejerskov, Sekretariatschef, var indstillet og blev valgt som dirigent. 

 

3. Valg af referent v/dirigenten 

Peter Fromberg, Program Koordinator for Mellemøsten, Partnere og Frivillige, var indstillet 

og blev valgt som referent.  

 

4. Valg af stemmetællere v/dirigenten  

Waheed Akhtar og Hassan Bintos var indstillede og blev valgt som stemmetællere.  

 

5. Valg af revisor v/ dirigenten 

Nuværende revisor Beierholm var indstillet som fortsat revisor og blev valgt som revisor.  

 

6. Bestyrelsens beretning v/Nadeem Niwaz  

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2020 v/Hamad Raza, Kasser  

Årsregnskabet blev godkendt. 
 

8. Forslag 1 til afstemning v/dirigenten   

Bestyrelsesforslag: Ansatte kan ikke stille op til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Forslag 2 til afstemning v/dirigenten 

Bestyrelsesforslag: 14 dages opstillingsfrist for formand, medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget 
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10. Forslag 3 til afstemning v/dirigenten (bilag5) 

Medlemsforslag: Intet medlem af bestyrelsen kan genvælges mere end to gange i træk, så 

man samlet set sidder i tre perioder, i alt seks år. Efter tredje periode kan man ikke 

genvælges, men må fratræde sin post, hvorefter man kan opstille på ny efter to år. 

Bestyrelsen anbefalede at stemme nej. Forslaget blev nedstemt.  

 

11. Forslag 4 til afstemning v/dirigenten (bilag6) 

Forslaget blev frafaldet grundet forslag 3 blev nedstemt.  

 

12. Kort fremlægning af årets aktiviteter v/udvalgslederne  

Fremlægningen blev taget til efterretning.  

 

13. Fastsættelse af årligt kontingent v/dirigenten 

Opretholdelse af nuværende kontingent på 120 kr. årligt og 10 kr. månedligt.  

Forslaget blev godkendt. 

 

14. Valg af bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten  

Bestyrelsesformand: Nadeem Niwaz 

Genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem: Aisha Mellah 

Genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem: Uffe Bech 

Valgt. 

 

15. Valg af suppleanter v/dirigenten  

Ingen suppleanter var opstillet. 

 

16. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 


