
Dirigent og referent: 
Thomas Odborg er valgt som dirigent   
Rasmus Erichsen er valgt som referent 
 
Vedtægtsændring 
Alt er godkendt - Se bilag 1 
 
Beretning 
 
Rasmus forklarer at 2021 var et ”stille” år i Stop Spild Lokalt, hvor der var stort fokus på 
fundamentet og det interne i organisationen - Det betyder bl.a. at der har været stort fokus på de 
steder, hvor ting ikke har fungeret og fået langt det meste i maskinen til at køre nu.  
 
Der har derudover været brugt rigtig meget tid på udarbejdelse af arbejdsdokumenter og tid i 
regeringens tænketank One/Third, hvor Thomas bl.a. har været med til at udarbejde 
donationsguiden.  
 
Vi var også så heldige at få en donation på 500.000 fra Salling Fonden, som løbende vil blive 
udbetalt i 2022 
 
Spørgsmål: Hvad er der i pipeline for at undgå yderlige intern uro? 

- Der er sat nye rekrutteringsprocesser i gang, samt onboarding og undervisning. Derudover 
er der ved at blive lavet et strategisk samarbejde, hvor vi kan lære endnu mere om 
frivilligpleje og organisering.  

 
Regnskab 
 
Regnskabet godkendes.  
 
Spørgsmål: Hvad kan der gøres for at minimere brændstofudgifterne? 

- Rasmus Erichsen informerer om, at der arbejdes på en ny samarbejdspartner, som burde 
kunne hjælpe på det punkt. Pt. afventer vi deres hovedkontor.  

 
Forslag: kunne man sætte sidste års regnskab op ved siden af det nye fremover.  

- Det er aftalt, at dette gøres til næste generalforsamling. 
 
Indkommende forslag 
Der var ingen indkommende forslag 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Jens Jakob Holm, Thomas Odborg og Rasmus Erichsen var på valg og ønskede alle genvalg. Alle 
blev genvalgt 
Kenneth Holmen Pedersen er trådt ud af bestyrelsen grundet travlhed med nyt job som 
kædedirektør for SuperBrugsen. 



Michael Diekelmann, som er valgt ind som repræsentantskabsformand, er jf. vedtægterne 
kommer i bestyrelsen på Kenneths gamle plads 
 
Valg af suppleanter 
Rikke og Betina valgt ind igen 
 
Bilagskonsulent 
Heidi Højbjerg er genvalgt  
 
Eventuelt  
Brian har fremvist et logo 
 
 
  



 
 
 
 



 


