
Referat af Generalforsamlingen i FrivilhgCenter Favrskov torsdag den 20. september 2018, i

Hinnerup Bibliotek og Kuftuhus, Ubresalen, Skovvej 12,8382 Hinnerup

1) Valg af dirigent

Steen Thomasen vælges som dirigent

2) Valgafreferent
Marie-Cecilie Friis Broundal vælges som referent

3) Valg af to stemmetællere

Peder Meyhoff og Michael Jensen vælges som stemmetællere

4) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse v. formand Lena Leth Jensen

Formandens mundtlig beretning indeholdte bl. a. bestyrelsens arbejde omkring ansættelse af leder,

det praktiske omkring logo, lokaler m.m.. De nye tiltag som Cecillie har sat i værk efter hendes

ansættelse, bl. a. fly hjemmeside, aktiv facebook og åben rådgivning m.m.. Netværksgruppen for

formænd og næstformænd i frivillig centre i Østjylland. Og der var en stor tak til bestyrelsen og

Cecillie for deres arrangement, diskussionslyst, input og indspark.

Årsberetningen, både den mundtlige og det skriftlige godkendes. Der udtrykkes taknemmelighed

over bestyrelsens arbejde samt tilfredshed med valg af leder. Ligesom det anbefales at gøre mere ud

af synlighed af kurser.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v. kasserer Preben Lilieroth

FrivilligCenter Favrskov har i samarbejde med Favrskov Kommune udarbejdet et regnskab, der er

godkendt af BDO uden anmærkninger. FrivilligCenter Favrskov har bedt om at få de af

Socialstyrelsen ubrugte midler svarende til 42.541 KR. overført til næste projektperiode. Dette

afventes der svar på. Se bilag 1. revideret regnskab

Regnskabet godkendes

6) Indkomne forslag,
Der er ikke kommet nogle forslag

7) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent

Det bemærkes af formand for FrivilligCenter Favrskov Lena Leth Jensen, at budgettet jævnfør

vedtægterne ikke skal godkendes, men blot fremlægges. Budgettet fremlægges i sin oprindelige

form, som vedtaget af Byrådet. Der stilles spørgsmål til, hvorfor ubrugte midler ikke fremgår at

budgettet, og hvorfor man ikke har lavet regnskab på de af Favrskov Kommunes modtagne midler.

Kasserer Preben Liljeroth forklarer, at Favrskovs Kommunens tilskud på 471.000 Kr. for år i i den

samlede projektperiode på to år er ubrugt og overføres til år 2.

Se bilag 2. Overordnet budget

Kontingent fastsættes til fortsat at udgøre 100 Kr. årligt.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år

Ronnie voidbirk og Anne-Mette Kirkegaard-Poulsen genopstiller og genvælges

i



9) Valg af to suppleanter for et år (Stine Pedersen og Irma Møller er på vals]
Stine Pedersen og Irma Møller ønsker ikke genvalg.

Det bemærkes af formand i FrivilligCenter Favrskov Lena Leth Jensen, at man som suppleant selv

bestemmer, hvorvidt man vil modtage referater fra bestyrelsesmøder. Skulle det ske, at man som

suppleant skal træde ind i bestyrelsen vil hun og daglig leder Marie-Cecilie Friis Broundal klæde en

godt på til at varetage den opgave. Der vil finde en forventningsafstemning sted med valgte

suppleanter efter første bestyrelsesmøde.

Peter Rafn opstiller til posten som suppleant. Niels Peter Elgaard har skriftligt opstillet til posten som

suppleant. Peter Rafn vælges som 1. suppleant og Niels Peter Elgaard vælges som 2. suppleant

10) Valg af ekstern revisor

Socialstyrelsens regler foreskriver, at vi ikke skal vælge en ekstern revisor, I den to årige

projektperiode anvendes BDO som ekstern revisor.

11)

Det bemærkes af Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Kirkegaard-Poulsen, at man altid er velkommen til

at melde sig som frivillig hos FrivilligCenter Favrskov.
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