
Referat af Generalforsamling i Frivilligcenter Fredensborg 10. april 2019 

1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere: 

Dirigent - Formand for Socialudvalget Hans Nissen  

Referent - Yvonne Fornitz  

Stemmetællerne –Lene Møller Christensen, Jette Ankerstjerne og Thomas Elgaard Larsen 

2 Formandens beretning v/konstitueret formand, Kjeld Kragelund: 

Kjeld Kragelund begyndte med de opløftende resultater af spørgeskemaundersøgelsen. Det er jo dejligt 

med fremgang, for vi ved jo, at der er bud efter de frivillige og Centerleder Peter Søndergaard står altid klar 

med nogle opgaver.  

Det store spørgsmål i 2018 har været om vi går den rigtige vej? Bestyrelsen fremlagde ved 

Generalforsamlingen 2018 strategi for 2018-2023. 

For at blive mere synlige i hele kommunen, vil vi oprette filialer i de forskellige byområder. 

Der har været nogle skift i bestyrelsen, men vi har stadig en god sammentømret bestyrelse med en positiv 

ånd og en Centerleder med en kæmpe stor og påskønnet indsats.  

Beretningen kan læses i sin fulde længde i vores ”Årsberetning 2018”. 

3 Forelæggelse af regnskab v/kasserer, Per Windfeld-Hansen: 

Per Windfeld-Hansen gennemgik kort regnskabet og på spørgsmålet om de tydelige afvigelser på løn og 

vedligehold, blev det kommenteret, at vi bl.a. ikke længere gør rent selv, men har fået et rengøringsselskab. 

Yderligere har der været skift i personalet, hvor der har været hensat en del til feriepenge.  

Regnskabet blev godkendt. 

4 Forelæggelse af budget v/kasserer, Per Windfeld-Hansen: 

Budgettet er mest lavet på baggrund af de sidste par år, da alle jo stort set er nye i bestyrelsen. Det faktum, 

at der er så mange nye folk, har gjort at opmærksomheden har været på opretholdelse af dagligdagen i 

huset og herved er der opstået en besparelse i 2017 og 2018 på ca. kr. 70.000 pr. år.  

Bestyrelsen har valgt at bruge det opsparede overskud på bl.a. en konsulent, der hjælper os med at komme 

ud og blive mere synlige. 

Hans Nissen oplyste, at det er meget fornuftigt at bruge de opsparede beløb på synliggørelse. På 

spørgsmålet om, hvorfor er det vi skal godkende budget 2019 godt inde i 2019, oplyste Hans Nissen, at det 

er helt normalt for foreninger.  

Budgettet blev godkendt. 

5 Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Forslaget blev vedtaget. 

  



6 Indkomne forslag: 

Bestyrelsen i Frivilligcenter Fredensborg har fremsat et forslag til vedtægtsændring af vedtægternes § 7 stk. 

1. med følgende tilføjelse: 

Det tilstræbes at medlemmer i bestyrelsen har en baggrund fra forskellige sektorer eller brancher og 

har forskellige kompetencer (f.eks. økonomiske, strategiske, ledelses- og kommunikative 

kompetencer).  

Da betingelserne for modtagelse af støtte fra Socialstyrelsen har ændret sig, må vi nødvendigvis også 

ændre vedtægterne.  

Der blev fra salen fremført ønske om, at det fremover fremgår på hvilken måde bestyrelsen lever op til de 

ændrede vedtægter med hensyn til forskellige kompetencer og baggrund. 

Forslaget blev godkendt. 

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

På valg var: 

Kim Wentzel genopstillede til bestyrelsen - valgt 

Per Windfeld-Hansen opstillede til bestyrelsen – valgt 

Bente Thomsen, genopstillede som suppleant - valgt 

Pia Nielsen opstillede som suppleant – valgt. 

8 Valg af godkendt ekstern revisor: 

Statsautoriseret revisor Claus Carlsen blev genvalgt. 

9 Eventuelt: 

Der blev spurgt til billeder og videoer, som nogle af foreningerne har lavet, hvad sker der med dem? 

Peter Søndergaard oplyste, at de ligger hos os og afventer at komme på den nye hjemmeside. Vi har ikke 

nået det endnu, vi når til det.  

Kjeld Kragelund lukkede mødet af med tak til formand for Socialudvalget i kommunen, Hans Nissen. 
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