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Referat af Frivilligcenter Helsingørs generalforsamling,
mandag den 24. april 2017 kl. 19-21

Dagsorden
a. Valg af 2 stemmetællere
b. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Line Dietz Bjerregaard, centerleder
c. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Erik Olsen, LOF
d. Bestyrelsens årsberetning
e. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
f.

Indkomne forslag

g. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Bestyrelsen foreslår uændret kr. 200 for
medlemsforeninger og minimum kr. 100 for støttemedlemmer.
h. Forelæggelse af budget for det kommende år
i.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 3 medlemmer for 2 år. Desuden 3 suppleanter
for 1 år

j.

Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår at Peter Kallermann, Helsingør, fortsætter

k. Eventuelt

Der deltog 41 i Generalforsamlingen, hvor 22 foreninger var repræsenteret. Fra kl 19:00 – 20:15 var
Finn Moseholm fra FC Helsingør inviteret til at holde oplæg om Frivillighed set i hans perspektiv og den
kommende Frivilligbank Helsingør.Finn fortalte om sin egen livsrejse gennem frivillighed, fra
barndommen på Fyn til hans engagement i FC Helsingør. Desuden fortalte Finn Moseholm om det
kommende samarbejde mellem FC Helsingør og Frivilligcenter Helsingør om Frivilligbank Helsingør.
Det handler kort fortalt om en elektronisk mulighed for at gøre det frivillige arbejde i Helsingør mere
synligt og matche frivillige med såkaldt frivillige jobs.
Ad A:
Der blev valgt to stemmetællere: Lasse Lynæs fra Børns Voksenvenner og Peter Gadving fra
Frivilligcenter Helsingørs bestyrelse.
Ad B:
Line Dietz Bjerregaard, Leder af Frivilligcenter Helsingør blev valgt som referent.
Ad C: Erik Olsen fra LOF blev valgt som dirigent.
Dirigenten indledte selve generalforsamlingen med en rettelse til dagsordenen, punkt H: Ifølge de nye
vedtægter skal budgettet for det nye år ikke godkendes, men blot fremgå som et orienteringspunkt.
Ad D: Formand for Frivilligcenter Helsingør, Jytte Mejnholt fremlagde mundtlig beretning for 2016. Hun
henviste til at Frivilligcenterets årsberetningen er udsendt til alle elektronisk via et link, da den er fyldt
med billeder og derfor er en tung fil. Desuden blev en trykt årsberetning omdelt til alle fremmødte på
generalforsamlingen.
Jytte Mejnholt fortalte overordnet om centrale punkter for Frivilligcenteret og trak en rød tråd til det
fremadrettede arbejde. Her nævnte hun bl.a. det kommende arbejde med Frivilligbanken, som skal
bidrage til at synliggøre det frivillige arbejde i Helsingør. Til dette referat vedlægges en fil med Jytte
Mejnholts beretning. Beretningerne blev godkendt.
Ad E:Regnskabet for Frivilligcenter Helsingør 2016 var uddelt til alle fremmødte i materialet til
Generalforsamlingen. Jytte Mejnholt gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.
Ad F: Der var ikke indkommet forslag.
Ad G: Der var ingen bemærkninger til punktet om kontingent. Det blev vedtaget at fortsætte uændret
med et kontingent på 200 kr. om året.
Ad H: Jytte Mejnholt gennemgik budgettet for 2017 til orientering. Budgettet for 2017 var uddelt til de
fremmødte i materialet til Generalforsamlingen. Jytte Mejnholt nævnte, at Frivilligcenteret stadig
mangler betaling af kontingent fra nogle af foreningerne. Frivilligcenteret har 80 medlemsforeninger pt.
og det er glædeligt. Fra salen blev der stillet spørgsmål til, om man kan forestille sig, at nogle kan stille
arbejdskraft til rådighed i stedet for at betale kontingent? Det svarede bestyrelsen nej til.
Ad I: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 3 medlemmer for 2 år. Desuden 3 suppleanter for
1 år. I materialet uddelt til de fremmødte fremgik valglister over de opstillede kandidater. Ole Nøhr,
som stillede op til bestyrelsen kunne ikke deltage på mødet og havde sendt skriftligt tilsagn om
opstilling til Jytte Mejnholt, som fortalte om hans kandidatur.
På valg til bestyrelsen var:
 Susanne Schytt (genopstillede til bestyrelsen)








Erna Johannessen (genopstillede, men som suppleant)
Susanne Larsen (genopstillede til bestyrelsen)
Ole Nøhr (stillede op til bestyrelsen)
Kirsten Høyer (genopstillede ikke)
Peter Gadving (genopstillede som suppleant)
Erik Bruun (stillede op til bestyrelsen)

Der blev foretaget valg og den nye bestyrelse blev valgt og består af følgende:
Bestyrelsesmedlemmer:








Jytte Mejnholt (formand)
Erik Olsen (næstformand)
Susanne Larsen,
Suzanne Schytt,
Jesper Haase,
Birgitte Ljunggren Rasmussen,
Ole Nøhr

Suppleanter:




Peter Gadving,
Erna Johannessen,
Erik Bruun

Ad J: Valg af revisor: Peter Kallermann, Helsingør blev genvalgt.

Ad K: Der var ingen bidrag til punktet Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Jytte Mejnholt som formand
og Erik Olsen som næstformand
LDB/01.05.2017

Referat godkendt, den

