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Referat – Generalforsamling onsdag d. 18. maj kl. 17 – 19, SOSU-skolen 
 

1. Valg af dirigent 

Britta Lange, formand for Socialudvalg valgt som dirigent. 

Godkendelse af lovlig indkaldelse til Generalforsamling. 

Antal stemmeberettigede: 29 

 

2. Valg af referent 

Gitte Aagaard, leder af Folkesundhed valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Lise Landgren, Lungeforeningen, Tanja Beckmann Sørensen, Naboskab Østerbro og  

Jørgen Hansen, e-administrationen valgt som stemmetællere. 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2021 ved Jan Riis, formand. Se den fulde 

årsberetning 2021 på www.fri-villig.info: Årsberetning 2021 | fri-villig. 

Der er ingen spørgsmål til beretningen. Godkendelse af beretningen. 

 
5. Forelæggelse af revideret regnskab 

Forelæggelse af revideret regnskab ved Kirsten Jensen, kasserer. Se regnskab og revision: 
Årsberetning 2021 Regnskab og revision | fri-villig. 
Jan Riis supplerer med, at revisoren anbefaler en egenkapital på min. kr. 300.000. 
Øvrige sponsorer og indtægter mv. er midler givet til hjemløsekonferencen, hvilket forklarer 
den lidt øgede sum i 2021.  
Godkendelse af gennemgangen af regnskabet. 
Godkendelse af regnskabet sker ved Socialstyrelsen. 
 

6. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 
 

7. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret til 0 kr.  
Godkendelse af kontingent på 0 kr.   
 

8. Valg:  

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år, blandt medlemmer fra den Frivillige Sociale Indsats,  
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.  
I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.  
 
På valg er:  
Jan Riis - modtager genvalg 
Kirsten Jensen - genopstiller ikke 
Jørgen Rasmussen - genopstiller ikke 

https://fri-villig.info/centret/aarsberetning-2021/
https://fri-villig.info/regnskab2021/
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Opstillet er: 
Tanja Beckmann Sørensen, Naboskab Østerbro 
Michael Simonsen – Scleroseforeningen 

 
Der er ikke andre, der ønsker at stille op.  

 
Præsentation ved Tanja Beckmann Sørensen: Arbejder for det gode naboskab, ønsker at stimulere 
til gode fællesskaber. Lang erfaring fra foreningsliv.  

 
Præsentation ved Michael Simonsen: Frivillig i Scleroseforeningen. Har for nylig startet en børn og 
unge-gruppe for børn med forældre med Sclerose. Har været medlem af bestyrelsen som privat 
medlem.  

 
Præsentation ved Jan Riis: Siddende formand, lang erfaring med frivilligt arbejde og 
bestyrelsesarbejde.  

 
Alle tre valgt som bestyrelsesmedlemmer. 
 

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 
 
Opstillet er: 
1. Tonny Pedersen, Blæksprutten - Gedser - genopstiller 
2. Anders Bondo, Liv i Stubbekøbing - genopstiller 

 
Der er ikke andre, der ønsker at stille op.  
Begge er genvalgt som suppleanter.  
 

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 1 år blandt medlemmer uden for den Frivillige Sociale Indsats.  
1 suppleant vælges for et år. 
 
På valg er: 
Michael Simonsen - genopstiller ikke (flytter over i bestyrelsens sociale medlemmer) 
Erik Søndergaard - genopstiller ikke (fratrådt sin stilling som forstander på Saxenhøj) 
 
Opstillet er:  
Carsten Henningsen - Sønderskovhjemmet 
Morten Larsen - Glarmester Åge Larsen 

 
Der er ikke andre, der ønsker at stille op.  

 
Præsentation ved Carsten Hemmingsen, forstander på Sønderskovshjemmet, særligt optaget af 
arbejdet i Frivilligcenteret og arbejdet med frivillighed. 

 
Begge er valgt som bestyrelsesmedlemmer.  
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1 suppleant vælges for et år.  
På valg er: 
Morten Larsen - Glarmester Åge Larsen - genopstiller ikke, som suppleant, idet han flytter ind i 
bestyrelsen. 
 
Opstillet er: 
Det har ikke været muligt at finde en kandidat 
Ingen andre ønsker at opstille. 

 
Godkendelse af, at bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens vedtægter selv supplerer.  
 

d) Valg af revisor for 1 år.             

Bestyrelsen anbefaler:  
Statsautoriseret Revisorfirma  
Kreston v/ Allan Karl Christiansen  
Lyngby Hovedgade 47, 1,  
2800 Kgs. Lyngby 
 

Birgitte fortæller, at fordelen ved Allan Karl Christiansen er, at han reviderer regnskab for andre 
frivilligcentre samt yderligere indsatser under Socialstyrelsen, hvilket er en fordel for 
Frivilligcenteret i form af en mindre besparelse. 
 
Kreston v/Allan Karl Christiansen er valgt som revisor.   

 9. Eventuelt. 

Deltager efterlyser flere annoncer i Søndagsavisen.  

Svar ved Birgitte Zimling: Annoncebudgettet er reduceret på baggrund af, at foreningernes 
efterspørgsel efter at annoncere er dalet, og at det derfor ikke længere kan forsvares at afsætte 
samme annonceringsbudget. 
Deltager udtrykker ærgrelse over, at de to arrangerede foredrag i foråret 2022 med temaerne: 
Mænd og Diabetes/Overvægt blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Der opfordres til, at foreningerne 
bakker op om initiativerne og hjælper med tilmeldinger.  

 


