
Referat - Bestyrelsesmøde den 26. maj 2021 

Godkendt lovlig indkaldelse 

Antal stemmeberettigede: 30 

 

1 Valg af dirigent 

Dorthe Sølling valgt som dirigent. 

2 Valg af referent 

Gitte Aagaard valgt som referent. 

3 Valg af stemmetællere 

Arne Jensen, Anne-Marie Sakstrup Blom og Kristian Hjort valgt som stemmetællere. 

4 Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

Den fulde årsberetning ligger i skriftlig og visuel form på Guldborgsund Frivilligcenters 

hjemmeside: https://fri-villig.info/centret/aarsberetning-2020/ 

Forelæggelsen er udsnit derfra. 

Året 2020 har været meget præget af Covid-19 og nedlukning af fysiske møder og aktiviteter. 

Nedslagspunkter for 2020:  

- Ny medarbejder – ansøgning til opnormering af ansatte i Frivilligcenteret med et årsværk 

er sendt til Sundhed og Omsorgsudvalget, er stadig under behandling som en del af 

budgetforhandlingerne. 

- Generalforsamling – 45 deltog i digital generalforsamling.  

- Frivilligprisen – Pga. corona blev Birgitte Bjerre, der fik frivilligprisen i 2019 først rigtig 

fejret i 2020. I 2020 blev prisen tildelt Rikke Roland Andersen for hendes indsats for 

socialt udsatte borgere i Guldborgsund. Rikke er tilknyttet Perronen. 

- Mænd - Et valgt fokusområde med aktiviteter som bl.a. Fars legestue og Mænds 

Mødesteder, der dog er forsinket pga. Covid. 

- Økonomi - 2020 er et år med et fint regnskab. Skift af bogholder til Bo Meyer.  

- Personale – Der har været travlhed på trods af Covid, et fysisk stille år, men travlt med 

bl.a. betjening via telefon. 

- Frise – Frivilligcenteret oplever bedre økonomisk stabilitet pga. pulje for 4 år af gangen. 

- Bestyrelsen – har fastholdt møder digitalt under nedlukning. 

- Samarbejdspartner - Velkommen til Gitte Aagaard, der er afløser for Else Mortensen i 

rollen som leder af Folkesundhed. 

Der er ingen kommentarer til beretningen, beretningen er godkendt. 

 

5 Forelæggelse af revideret regnskab 

https://fri-villig.info/centret/aarsberetning-2020/


Regnskabet er godkendt af revisionen. 

Kirsten forelægger revideret regnskab, som findes på frivilligcenterets hjemmeside. 

 Ingen spørgsmål til regnskab.  

  

6 Indkomne forslag 

Til Guldborgsund Frivilligcenters Generalforsamling d. 26. maj 2021 

Bestyrelsen fremsender hermed til under pkt. 6. ”Indkommende forslag” nedenstående 

forslag. 

For at give bestyrelsen mulighed for at inddrage digitale løsninger i forbindelse med 

generalforsamlingen foreslår vi at indsætte følgende tekst i §4, som stk.3  

  

”Stk. 3 Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvis digitalt, hvis bestyrelsen beslutter 

det. Ved valg af digital løsning, skal der sikres størst muligt tilgængelighed. ” 

På bestyrelsens vegne 

Jan Riis  

Formand 

 

Ændringsforslaget vedtages ved 100 pct. tilslutning. 

 

7 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter som nu med 0 kr. 

 

8  Valg  

Bestyrelsen imødeser med glæde at medlemmer stiller op til bestyrelsen på trods af at den 

nuværende bestyrelses medlemmer ønsker genvalg. 

  

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år, blandt medlemmer fra den Frivillige Sociale 

Indsats 

I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer  

På valg:  

Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center - modtager genvalg 

Marianne Jørgensen, Dansk Fibromyalgi-Forening - modtager genvalg 

 

Begge er genvalgt. 

 

b) Valg af 2 suppleanter for 1 år, blandt medlemmer fra den Frivillige Sociale Indsats 

1. Suppleant er den, der vælges med flest stemmer 

2. Suppleant er den, der vælges med næst flest stemmer 

Opstillede: 

Tonny Pedersen, Blæksprutten – Gedser   



Anders Bondo, Liv i Stubbeskøbing  

 

Tonny Pedersen er valgt som 1. suppleant, Anders Bondo som 2. suppleant. 

 

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 1 år, blandt medlemmer uden for den Frivillige 

Sociale Indsats.  

På valg: 

Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen - genopstiller ikke 

Erik Søndergaard, Forstander på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang – genopstiller 

Opstillet: 

Michael Birklund Simonsen, Privat medlem 

 

Erik Søndergaard og Michael Birklund Simonsen er valgt. 

 

1 suppleant vælges for et år.  

På valg: 

Michael Birklund Simonsen, Privat medlem - genopstiller ikke 

Opstillet: 

Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen  

 

Morten Larsen er valgt som suppleant. 

 

d) Valg af revisor for 1 år. 

På valg: 

Allan Karl Christiansen 

Kreston AKC, Statsautoriseret Revisorvirksomhed 

Lyngby Hovedgade 47,1 

2800 KGS. Lyngby. 

 

Revisor Allan Karl Christensen er valgt  

 

9 Eventuelt 

Ingen punkter til evt.  

 

  

 


