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Referat af generalforsamling torsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 

 i Rundingen på Hamlet, Kronborgvej 1, Helsingør 
Dagsorden iflg. vedtægt: 

 
 

a. Valg af 2 stemmetællere 
b. Valg af referent 
c. Valg af dirigent 
d. Bestyrelsens årsberetning 
e. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
f. Indkomne forslag (ingen modtaget) 
g. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
h. Forelæggelse af budget for det kommende år 
i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
j. Valg af revisor 
k. Eventuelt 

 
 
Inden generalforsamlingen gik i gang fortalte Line Dietz Bjerregaard (leder af Frivilligcenter 
Helsingør) og Hanna Zoye (Projektleder i Frivilligcenter Helsingør) om projekt om frivillig værdi 
udforsket gennem samtalesaloner i 2017 og 2018. Hanna fremlagde udpluk af de frivillige værdier 
og viste film om samtalesalonerne, som Frivilligcenterets seniorjournalister har bidraget til med 
lyd, film og billeder. Vi er i gang med at evaluere projektet og vil lægge både film og evaluering på 
Frivilligcenter Helsingørs hjemmeside. Der var stort bifald og ros til projekt og filmen. 
 
Ad a: Lasse og Jens blev valgt som stemmetællere 
 
Ad b. Line blev valgt som referent. 
 
Ad c. Carsten Lind Olsen blev valgt som dirigent. 
 
Ad d. Formand for bestyrelsen, Jytte Mejnholt, for Frivilligcenter Helsingør aflagde beretning. Hun 
fortalte kort om det uddelte materiale: Dagsorden for mødet, bog til foreningerne:” Om at lede en 
sag” og Frivilligcenterets årsberetning. Jytte roste leder, ansatte, frivillige, bestyrelse og 
medlemsforeninger for deres store indsats og det gode samarbejde i 2017. Hun fortalte kort om 
centerets økonomi og større indsatsområder. Hun fortalte bl.a. kort om: 

• Frivilligcenter Helsingørs nye strategi, som medlemmerne får tilsendt, 



 

         

• det igangværende samarbejde med kommunen om at lave en 
samarbejdsaftale mellem Helsingør kommune og Frivilligcenter 
Helsingør 

• Frivilligbank Helsingør og opfordrede medlemmerne til at bruge den, og til at gå ind i 
banken og oprette frivillige jobs. 

• At frivilligcenter Helsingør i 2017 har tilbudt foreningsnetværk for medlemsforeninger og 
frivillige. Centeret vil i 2018 arbejde endnu mere for at udvikle og understøtte netværk, 
bl.a. er et netværk for medlemsforeninger, der arbejder med børn, ved at komme op at 
stå. 

 
Der blev klappet af beretningen og den blev mødt med anerkendelse. Der blev bemærket fra 
salen, at man fra foreningernes side var glade for, at frivilligcenteret nu har vendt sig mere hen 
imod foreningerne og lavet netværk mm. Andre tilkendegav, at de var glade for at frivilligcentret 
er gået ind i arbejdet med at lave en samarbejdsaftale med kommunen. Nogle fremlagde ønske 
om, at frivilligcenteret også kan afholde nogle arrangementer i et tidsrum, hvor folk med arbejde 
kan deltage fx samtalesaloner. Desuden blev der fremlagt ønske om, at frivilligcenteret kan 
udvikle en elektronisk skabelon til et slags diplom, som foreningerne selv kan sætte tekst ind i, 
når man ønsker at anerkende bl.a. unge for deres indsats som frivillige.  
 
Ad e. Jytte Mejnholt fremlagde regnskab for 2017 (slides vedlægges referatet) og det blev 
godkendt. 
 
Ad f. Indkomne forslag. Der var ingen fremkomne forslag. 
 
Ad g. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 
 
Ad h. Jytte Mejnholt gennemgik budgettet for 2018 (slides vedlægges referatet). Frivilligcenterets 
økonomi er afhængigt af projektbevillinger. Centeret har flere store projektansøgninger ude og 
afventer svar i den kommende tid. Budgettet er derfor bl.a. baseret på forventet indtægt.  
 
Ad i. Valg til bestyrelsen blev gennemført. Bestyrelsesmedlem Suzanne Schytt var ikke på valg, 
men havde meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen. Desuden ønskede Erik Olsen ikke at 
genopstille. Begge bestyrelsesmedlemmer har været i bestyrelsen siden starten af Frivilligcenter 
Helsingør og holdt begge taler og fik tak for god indsats, gaver, blomster og klapsalver. 
  
Valget blev gennemført og de opstillede blev valgt til bestyrelsen. 
  
Frivilligcenter Helsingørs bestyrelse består efter valget af: 
Bestyrelsesmedlemmer: 

• Jytte Mejnholt (genvalgt) for 2 år 
• Birgit Stenderup (nyvalgt) for 2 år 
• Susanne Larsen  
• Ole Nøhr 
• Anette Juel Carlsen (nyvalgt) for 1 år 
• Jesper Hase (genvalgt)for 2 år 
• Birgitte Ljunggren Rasmussen (genvalgt) for 2 år 

 



 

         

Suppleanter til bestyrelsen: 
• Erna Johannessen (genvalgt) 
• Peter Gadving (genvalgt) 
• Erik Bruun (genvalgt) 

 
Ad j. Revisor Peter Kallermann blev genvalgt. 
 
Ad k. Eventuelt. Der var ikke noget til eventuelt. 
 
 
 
 
Referat godkendt, Helsingør d. maj 2018 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Carsten Lind Olsen, dirigent 
 

 


