
Referat af generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp, Græsted 

Afholdt d. 25. april 2016 i Glimt, Græsted Hovedgade 34, b. 

 

 

Arrangementet startede klokken 18.00 med fællesspisning for cirka 80 medlemmer. 
Generalforsamlingen startede klokken 19.30. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller                                                                                
Timm Nielsen blev valgt som dirigent. Nana Bryder blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning                                                                                                                
Formand Hans Laurits Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning.                                            
Beretningen blev godkendt. 

 

3. Daglig leders beretning                                                                                                                           
Leder Tina Krognos Nørgaard fremlagde sin beretning.                                                                   
Beretningen blev godkendt. 

 

4. Kassereren fremlægger regnskab  
Kasserer Knud Lolk Kristensen fremlagde et revideret årsregnskabet, som viste en 

reduktion af formuen på cirka 135.000 kr.  Årsager til de ekstra udgifter: 

i. Ekstra lønudgifter i forbindelse med lederskifte (dobbelt lønudgift i periode) 
ii. Ekstra lønudgifter til kommunikationsmedarbejder  

iii. Investeringer til huset på Holtvej 8:  
Kopimaskine, Alarm, Afskedsreception for Jan Most, Ny leder Tina Krognos 
Nørgaards Lederuddannelse. 
 

       Regnskabet blev godkendt 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse for foreninger og grupper. Forslaget blev stemt 

ned med 22 for og 24 imod. Det blev besluttet, at medlemmerne gennemtænker forslaget, 

grundet usikkerhed omkring konsekvenserne.   

6.  Fastsættelse af kontingent for 2018 
Der ændres ikke ved kontingentet i 2018. Således blev det vedtaget, at kontingentet fortsat 
på kr. 50 årligt for foreninger, grupper og enkeltmedlemmer.  



 
7. Valg af bestyrelse (4 + 1 kommunal) og 2 suppleanter: 

Hans Laurits Jørgensen blev genvalgt for 2 år 
Knud Lolk Kristensen blev genvalgt for 2 år 
Kirsten Jacobsen blev valgt for 1 år      
Lis Kroghsbo blev valgt for 1 år      
Kirsten Frandsen - kommunal repræsentant, valgt af kommunen, fortsætter 
 
Ingelise Bering blev genvalgt som suppleant 
Kirsten Ambus blev valgt som suppleant 
 
Jette Lind ønskede at udtræde af bestyrelsen og fratrådte 
Lone Christensen ønskede at stoppe som suppleant og fratrådte 

 

8. Eventuelt 
Bente Most gjorde opmærksom på et arrangement med en repræsentant fra MCF samt, at 
der er landsindsamling til MCF d. 28/5.  
 
Foreningen Den glade Klub lukker ned og overskuddet på kr. 4.296,00 kr. doneredes til 
Frivilligcenter Græsted 

 

 

 


