
 
 
 
Referat fra generalforsamling for foreningen Happy Baby 
  
 
                                                                                  Søndag, d. 28. August, 2016 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Forslag til kontingent  
6. Indkomne forslag 
7. Valg af foreningens bestyrelse  
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuel nedsættelse af udvalg 
11. Eventuelt 

 
Tilstedeværende: 
Robert Frost, Formand for bestyrelsen 
Karin Frost 
Cansu Akarsu, Bestyrelsesmedlem  
Camilla Legendre, Bestyrelsesmedlem  
 
Henrik Norholt, bestyrelsesmedlem var ikke tilstede og havde givet tilsagn herom indenfor 
tidsfristen 
 
Ad 1: 
 
Dirigent: Karin Frost. 
 
Ad 2:  
 
Referent: Camilla Legendre  
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Ad 3: 
 
Der har siden foreningens stiftelse været afholdt en række projektaktiviteter i tråd med foreningens 
formål. Således er der påbegyndt pilotprojekter i følgende lande: Ghana, Bangladesh & Marokko. 
Uganda, som Happy Baby foreningen tog sit oprindelige udspring i. Disse projekter understøttes 
fortsat økonomisk med henblik fortsat udvikling. Foreningen har modtaget midler fra hhv. 
Ergobaby Inc og Robert Frost. Henrik Norholt har valgt at fratræde sin stilling som global direktør 
for Happy Baby foreningen fra d.d. Den ansvarlige for foreningens konto hos Nordea Bank vil fra 
januar 2017 være Camilla Legendre.  
 
Ad 4: 
 
Generalforsamlingen er blevet forelagt en oversigt over indtægter og udgifter siden foreningens 
oprettelse. Regnskabet godkendes ved bestyrelsens underskrift af referatet af generalforsamlingen. 
Nuværende bankkonto-indestående per 24. August 2016 udgør kr. 288.788.58. Bankindeståendet 
udgør alle foreningens til rådighed stående midler.  
 
Ad 5: 
 
Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100,- årligt for et personligt medlemskab af foreningen. 
 
Ad 6: 
 
Der forventes i de kommende år yderligere udbygning af projektaktiviteter i såvel de eksisterende 
projektlande som nytilkommende lande.  
 
Ad 7: 
 
Til bestyrelsen valgtes: 
 
Robert Frost blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Karin Frost blev valgt som næst- 
formand for bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.  
 
Henrik Norholt og Camilla Legendre udtræder af bestyrelsen.  
 
Ad 8: 
 
Der er ikke pt medlemsgrundlag for valg af bestyrelsessuppleanter.  
 
Ad 9:  
 
Bestyrelsen vil i det kommende regnskabsår etablere revision af regnskabet.  
 
Ad 10:  
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