
Referat af generalforsamling i Frivilligcenter Fredensborg på Humlebæk Bibliotek den 18. april 2018 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Hans Nissen blev valg til dirigent.  Kirsten Hjelt til referent.  Bolette Birch  og Michael Husum og Ove 

Wraae Pedersen blev valgt til stemmetællere. 

 

2.  Bestyrelsen/formandens beretning 

Formandens beretning for Frivilligcenteret 2017  

”Frivillighed lever af lyst og dør af tvang” 

Hvem forfatteren er til dette citat, kan jeg ikke huske, men jeg synes at det rammer hovedet på sømmen i 

vores sammenhæng: det er altid inspirerende at træde ind i Frivilligcenteret og mærke lysten og liv 

omkring de gode initiativer og alle de aktiviteter, der gør stor forskel for mange mennesker! Der er en 

glæde og et sammenholdt som i den grad afspejler den frivillige ’ånd’. Ikke en dag i centeret er ens og den 

lyst til at få en samtale, et samarbejde eller at møde et nyt menneske gør, at ens liv bliver rigere og ens 

horisont bliver udvidet.  

Lad os se tilbage på det indholdsrige år 2017: 

- Centerlederskifte  
Vera Wetlesen gik efter 6 ½ intense år på posten som centerleder på pension. Det var den 22. juni 2017, 

hvor vi holdt afskedsreceptionen for Vera og snart efter drog hun af sted til hendes og hendes mands nye 

bopæl: Spanien! Der hersker ingen tvivl om at begge nyder deres otium.  

Bestyrelsen og ansættelsesudvalget arbejdede med annoncering, samtalerunder og afklaringsprocesser og 

kunne præsentere Peter Dybdal Søndergaard den 1. September 2017 som den nye centerleder. Peter har 

hurtigt kunne finde pulsslaget i centerets mangfoldige dagligdag!  

- Strategiprocessen  
Til efterår kom hele bestyrelsen for alvor i arbejdstøjet med at opsummere og konkretisere drøftelserne 

ifm. strategiarbejdet. Indtil da havde en lille gruppe fra bestyrelsen fulgt med i de rapporter Rambøll - på 

opfordringen af socialstyrelsen - har udarbejdet. Denne rapport har bl.a. bidraget med, at Frivilligcentrene 

skal have en målbar strategi, som løbende følges op på. Sammen med den nye centerleder landede vi på 

sådan en strategi, alle kunne identificere sig med. Der blev arbejdet hårdt på indhold og formuleringer, der 

beskriver vores fremtidige rolle i kommunen. Det har været en meget spændende og givende proces, der 

har skærpet og målrettet vores fælles billede af den kommende tid.  

- Kommunal ’Frivillighedsdag’ 
Borgmester Thomas Lykke Pedersen lancerede den første Frivillighedsdag på Rådhuset. Det skete lørdag 

den 9.maj 2017. Han inviterede til inspiration, netværk, undervisning og noget godt til ganen. 

Borgmesteren ønsker at det bliver en tradition at synliggør den frivillige indsats på denne måde.  

- Frivillig Charter i Fredensborg Kommune 



I tre år har en gruppe af både kommunalt ansætte og frivillige arbejdet på en lokal udgave af den nationale 

Frivillig Charter. På Borgmesterens Frivillighedsdag og FrivilligFredag blev den præsenteret og ved en lille 

happening på FrivilligFredag blev den også underskrevet af både politikere, forvaltningen og borgere. Det er 

et ’levende’ dokument, forstået på den måde, at den bruges i dagligdagen til at fremme og understøtte 

samarbejdet mellem kommunalt ansætte og de frivillige.  

- Bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen mødtes 11 gange i 2017. Der skulle lægges ekstra fokus og arbejde i lederskiftet, både i afsked 

og introduktion. Samtidig skulle vi arbejde med Frivilligcentrets strategi, som skulle være målbart og 

langsigtet. Vi synes selv, at det lykkedes os at blive tydelige på, hvad det er vi vil, hvad vi kan og hvad vi skal 

og har defineret vores fokusområder for de kommende år på en realistisk, meningsfuld og målbart måde.  

- Bestyrelsens sammensætning og konstituering efter generalforsamlingen 2017:  

Formand:  Ruth Cilwik Andersen 

Næstformand:Kjeld Kragelund 

Kasserer:  Vivi Jensen 

Sekretær:  Kirsten Hjelt 

Menigt medlem: Kim Wentzel Oxenlund  

1. Suppleant: Jette B. Nielsen 

2. Suppleant: Bente Thomsen   

Statsautoriseret revisor: Claus Carlsen 

Til generalforsamlingen måtte vi sige farvel til Jette Ankerstjerne og Kirsten Obel og kunne byde Bente 

Thomsen og Kim Wentzel Oxenlund som nye medlemmer velkommen.  

- Samarbejde med FriSe (Frivilligcenter og Selvhjælp) i 2017 
FriSe er vores paraplyorganisation og har på vores vegne haft et travlt år: møder med ministeren, 

ordførere, departements, socialstyre, KL, Frivilligrådet og andre store landsorganisationer. Det lykkedes at 

blive anerkendt som en landsorganisation, der repræsenterer frivilligheden i Danmark. I den forbindelse 

skal det også nævnes at FriSe har fået en plads i Frivilligrådet, som er det rådgivne organ for regeringen 

inden for området.  

FriSe har også arbejdet for at grundfinansieringen for Frivilligcentrene i dette og de næste tre år ikke er en 

usikker faktor, men noget vi kan regne med. Frivilligcentrenes grundfinansiering er sikret frem til 2021. Det 

giver lidt mere arbejdsro!  

- Taknemmelig 

På vegne af Frivilligcentrets bestyrelse ønsker jeg at sige TAK til de mange mennesker og grupperinger der 

gør centret til dét, det er i dag. Medlemsforeninger, politikere, forvaltningen, samarbejdspartner, der 

bidrager med hver deres engagement. Fonde, forretninger og enkelte personer, der har bidraget med 

økonomi, materialer eller håndkraft for at dette sted og de frivillige har gode rammer og resurser til at nå 

lidt længere ud med de gode initiativer.  



Vi lever i en kommune der består af mange mennesker med lyst til engagere sig i hinanden og i 

meningsfyldte projekter. Denne lyst drives vi af - det kan ses i tilbageblikket og det fremmes i vores 

visioner. 

Formandens beretning blev vedtaget med klapsalver. 

 

 

3. Forelæggelsen og godkendelse af årsregnskab 

Revisor Claus Clausen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Der var ingen spørgsmål til 

regnskabet. 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

4.  Forelæggelse af budget og fokusområder 

 Claus Clausen fremlagde budgettet for 2018. 

Spørgsmål omkring Kommunaltilskud.  Svaret var, at det var opskrevet en smule. 

Spørgsmål om forbedring af IT forholdene.  Svaret fra centerlederen var, at man tilstræber 

hurtigere internet. 

Statstilskud på kr. 350.000 er et stabilt tilskud. 

Vedr. indtægter fra kontingenter er der en lille usikkerhed.  

Formanden: Der foreligger en samarbejdsaftale til 2022, så økonomien er stabil. 

Indlæg fra Seniorer IT Fredensborg med tilbud til FCF om eksperthjælp fra foreningen. 

Generelt om vedligeholdelse af huset: Spørgsmål:  Kan der søges fondsmidler til øget 

vedligeholdelse. Svar fra formand: Fonde er ikke søgt. 

Frivillige vedligeholder. 

Budgettet og fokus områderne blev vedtaget. 

 

 

5.  Fastsættelse af kontingent 

Formanden:  Man ønsker at fortsætte med det nuværende kontingent.  Kr. 100 for privatpersoner, 

kr. 200 for foreninger. 

 

6.  Indkomne forslag 

Ingen forslag var indkommet. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. Vedtægter §7, stk. 2 og 3 

Ruth Cilwik Andersen genopstillede og blev genvalgt med akklamation. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  Kjeld Kragelund, p.t. i Canada, sendte varme hilsener.   

Formanden læste Kjelds motiveringer op, hvorfor han genopstiller. 

Kjeld blev valgt med akklamation. 

Niels Erik Hougaard stillede op til bestyrelsen.   Niels Erik er formand for Fredensborg 

Flygtningevenner.  Niels Erik blev valgt med akklamation. 

Valg af 2 suppleanter for 1 år.  Jette B. Nielsen og Bente Thomsen genopstillede.  Også Per 

Vindfeldt stillede op.  Motiverer sin opstilling med baggrund i bestyrelsesarbejde i 



skolesammenhæng, konsulent virksomhed og erhvervs økonomisk erfaring som leder af egen 

virksomhed. 

Jette B. Nielsen meddelte, at hun trak sit kandidatur. 

Bent Sonne, formand for Røde Kors stillede også op som suppleant.  Motiverer sin opstilling med sit 

arbejde i beboersammenhæng som drivkraft til en opstilling. 

Bente Thomsen genopstiller som suppleant.  Hendes erfaringer fra året som 2.suppleant er en stor 

drivkraft til at stille op igen. 

Der blev stemt om kandidaterne til de 2 suppleant poster.    

Resultat fra stemmeudvalget:  Bente Thomsen valgt som 1. suppleant og Per Vindfeldt som 

2.suppleant. 

 

8. Valg af godkendt ekstern revisor 

Claus Clausen blev genvalgt til ekstern revisor. 

 

 

9. Evt. 

Bente Thomsen spurgte om nogle af deltagerne kunne medtage catering fade til Fredensborg. 

Michael Husum informerede om, at der den 31. maj 2018  igen vil være frivilligdag på Rådhuset, 

forestået af Hans Nissen. 

 

Dirigenten afsluttede årsmødet med at takke for god ro og orden. 

 

Referent: Kirsten Hjelt 22.4.2018 

 

 


