
 

Helsingør, 5. maj 2015 

R E F E R A T 

Generalforsamling i Frivilligcenter Helsingør 

29. april 2015, på Kulturværftet, lille scene kl. 19-22 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Til stede, 26 foreninger/i alt 38 deltagere: 

Amnesty Øresund, Bisiddergruppen Nordsjælland, Bofællesskabet Dalen, Børnenetværket, Børns 

Voksenvenner, Danske Handicaporganisationer, Dansk Fodgænger Forbund, Dansk veteranskibsklub s/s 

Bjørn, Epilepsiforeningen, Frivillignet for flygtninge, Grønnehavens Venneforening, Helsingør Amatørscene, 

Helsingør og Omegns Filatelist Klub, Helsingør Senioridræt, Hjerneskadeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, 

LOF Øresund, Læseforeningen, Marienlyst Slots Venner, Røde Kors Helsingør, Selskabet Mødre- og 

Børnehjælpen, Senior Erhverv Helsingør, Seniorhuset Lunden, Snekkersten Husflidsforening, Snoezelhuset, 

Ældresagen. 

Kl. 19-20, oplæg ved Suzan Daoud ”Fra flygtningelejr til et liv i Danmark” 

kl. 20-20.30, kaffe og kage 

 

kl. 20.30-22, generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne 

a) Valg af stemmetællere: Bjarne Bymose og Claus Johnsen, Røde Kors 

b) Valg af referent: Lone Troldborg 

c) Valg af dirigent: Carsten Lind Olsen, Ældresagen 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet den 20. marts 2015 og gav ordet til 

Jytte Mejnholt, formand for Frivilligcenter Helsingør. 

 

d) Bestyrelsens årsberetning v/ Jytte Mejnholt.  

Jytte tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, som var udsendt og lå i en layoutet version på bordene. 

”Uden frivillige intet frivilligcenter” sagde Jytte og takkede de frivillige og ansatte, som er med til at drive 

projekterne og løfte opgaverne i frivilligcentret. Flere projekter fortsætter i 2015 (selvhjælp, 

gældsrådgivning, ungenetværk, motionsaktiviteter, Herreværelset, kreative værksteder og nyttehaver, som 

netop er flyttet til Flynderupgård). Flere af projekterne hænger sammen med nogle af kommunens øvrige 

satsninger, f.eks. fejringen af Halfdan Rasmussen. Frivilligcentret er desuden meget involveret i 

udformningen af en ny frivillighedspolitik. En proces som startede i april og slutter til december 2015. 

Jytte takkede foreningerne for godt samarbejde og rundede lokalesituationen. Vi bor godt på Kronborgvej, 

men der er behov for flere lokaler, og der arbejdes på sagen.  

 

 



Kommentarer til beretningen: 

- Ang. hjemsted: Der var forslag om, at det kunne være godt at inddrage 1. sal på Kronborgvej, hvor P-

service og Hjemmeplejen har kontorer. 1. sal har samme størrelse som frivilligcentret, men med flere reelle 

rum uden skråvæge, det er derfor meget egnet til møder og rådgivning. 

  

- Ang. Frivilligpolitik: Flere var bekymrede for processen om udformningen af frivilligpolitikken.:  

”Det skal være de frivillige, som laver politikken og ikke kommunen”.  

”Det skal være på de frivilliges præmisser.”  

”Frivilligpolitikken skal komme nede fra rødderne”. 

”Frivilligrådet udformede et forslag til politik for flere år siden, det må ikke være spildt”. 

 ”Der er mange slags frivillige, og alle skal inkluderes”.  

”Foreningerne er for nedadgående, mens frivillige i kommunale institutioner er stigende. Vi skal slå et slag 

for foreningerne.”  

”Det nye udtryk ’kommunale frivillige’ er forkert, det bør hedde ’frivillige i kommunale institutioner’.” 

”Drømmen ville være, at de frivillige organisationer sagde til kommunen, at det er de frivillige, der laver 

politikken og så håber, at politikkerne tilslutter sig”. 

Flere ønskede slet ikke at deltage i arbejdet, mens andre roste frivilligkonferencen den 25/4 både oplæg og 

workshop.  

Beretningen blev godkendt. 

 

Efter beretningen blev der ”summet” ved bordene over spørgsmålet: 

Hvad synes I, at Frivilligcenter Helsingør skal prioritere i 2015? 

Forslag fra salen: 

- Kurser i bestyrelsesarbejde og økonomistyring 

- Starte nye læsegrupper 

- Involvere foreningerne i temaer, som vi kan være fælles om, fx arrangementer, netværk, politiske 

holdninger, lobbyarbejde 

- Frivilligcentret skal være en koordinerende faktor og initiativtager: fx debatmøde om frivillighed, når 

frivillighedspolitikken kommer i høring, fx Forum, hvor vi udveksler erfaringer og ideer. Så vi i højere grad 

får glæde af foreningernes forskellighed. Fx lave en ”Markedsdag for foreninger”.  

- Sætte fokus på ulighed i frivillighed 

- Sætte fokus på grænsefladen mellem frivilligt arbejde og lønnet arbejde 

- Hjælpe foreningerne med at få flere frivillige 

- Klæde den frivillige leder på (lede, rose, uddelegere) 

- Hjælpe med fondsansøgninger 

- Større stand på Helsingør Messen 

- Foredrag med en fremtidsforsker 

 

e) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  

Jytte Mejnholt gennemgik regnskab 2014, med særligt fokus på indtægter til projekter, som ofte er flerårige 

og dermed er med til at sikre en nogenlunde stabil økonomi.  



- Der blev givet ros til ledelsen for at søge midler i fonde og pulje, ”Ellers kan man jo ikke have gang i så 

meget”.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

f) Indkomne forslag:  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

g) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

Bestyrelsen foreslog uændret beløb kr. 200 pr, år/medlemsforening og minimum kr. 100 for 

støttemedlemmer.  

Forslaget blev godkendt. 

 

h) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.  

Jytte gennemgik budget 2015. Budgettet blev godkendt. 

 

i) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Susanne Larsen, Erna Johannessen, Suzanne Schytt (alle genopstiller), 

Susan Skogsted (genopstiller ikke). 

Ny opstiller: Birgitte Ljunggren Rasmussen 

Suppleanter på valg: Ole Nøhr, Bjerne Søberg og Kirsten Høyer (alle genopstiller) 

Alle opstillede blev valgt. 

Bestyrelsen 2015 er: Jytte Mejnholt, Erik Olsen, Susanne Larsen, Erna Johansen, Suzanne Schytt, Annie T 

Andersen og Birgitte Ljunggren Rasmussen. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde. 

Suppleanter 2015 er: Ole Nøhr, Bjarne Søberg og Kirsten Høyer. 

 

j) Valg af revisor  

Frivilligcentrets revisor Kurt Friborg Jensen har valgt at stoppe. Bestyrelsen foreslog revisor Peter 

Kallermann, som allerede har arbejdet med frivilligcentrets regnskab for 2014.  

Det blev godkendt.  

 

k) Eventuelt 

- Der var ønske om en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.  

- Snoezelhuset mangler en kasserer, er der nogen som kender en? 

- Der blev gjort reklame for ”Herreværelset”, gode ideer til efterårets arrangementer er velkomne. 

 

Dirigenten takkede for en god aften. 

Referent: Lone Troldborg 

3. maj 2015 


