Referat af Frivilligcenter Græsteds Generalforsamling d. 25. april 2019

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Timm Nielsen blev valgt som dirigent.
Bente Most blev valgt som referent.
Bente Larsen og Birte Frederiksen blev valgt som stemmetællere.
Timm erklærede generalforsamlingen lovlig jf. vedtægter.
2. Formandens beretning
Hans Laurits Jørgensen fremlagde Formandens beretning, som blev godkendt.

3. Daglig leders beretning
Daglig leder Tina Nørgaard fremlagde sin beretning, som blev godkendt.

4. Kassereren fremlægger regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kirsten Jacobsen.
Der blev fremlagt et forenklet regnskab, hvoraf årets hovedtal fremgik.
Årets resultat er 235.820 kr., hvorefter egenkapitalen er 475.128 kr.
Formanden gjorde opmærksom på, at der til enhver tid bør være en egenkapital af
en sådan størrelse, at man, ved en eventuel nedlæggelse af foreningen, kan svare
enhver sit, inklusive løn til medarbejdere i en opsigelsesperiode, feriepenge,
huslejeforpligtelser m.v.
Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne:
-

-

-

Driftsudgifterne var faldet fra 2017 – 2018 på ca. 200.000 kr. Hvad skyldes det?
Svar: Årsagen er bl.a., at man ikke længere lægger ud for
medlemsforeningernes udgifter.
Genbrugsbutik og Det Grønne Telt: Der er tale om 2 forskellige ting.
Genbrugsbutikken er den genbrugsbutik, som ligger på A W Holmsvej i Gilleleje,
og hvorfra Frivilligcentret får halvdelen af overskuddet. ( Den anden halvdel går
til organisationen ”Nødhjælp fra Hjem til Hjem”).
Det Grønne telt, er betegnelsen for det telt på Genbrugsstationen i Højelt, hvor
foreninger kan disponere over teltet og sælge effekter fra det, således at
indtægten tilfalder foreningen
Der blev ytret ønske om, at regnskabet fremover bliver sendt ud sammen med
mødeindkaldelsen. Det er ifølge kassereren ikke muligt, fordi revisorerne først er

-

færdige med at revidere regnskabet ca. en uge før generalforsamlingen. Der var
forslag om at flytte generalforsamlingen, så regnskabet kan nå at komme med
ud. Alternativt at regnskabet sendes ud til medlemmerne, så snart det er
modtaget fra Revisionen.
I øvrigt oplyste kassereren, at man altid er velkommen i Frivilligcentret til at
gennemse regnskabet.
Forsamlingen ønsker fremover at se et mere detaljeret regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2020
Kontingent 2020 er uændret 100 kr. om året.

6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen: Tilføjelse til vedtægternes § 6 punkt 11. ”Vi tilstræber en
bestyrelsessammensætning, der bredt repræsenterer foreningslivet samt brancher
med relevante kompetencer og erfaringer”.
Begrundelsen er, at Socialstyrelsen forlanger, at man tilstræber en bred
bestyrelsessammensætning. Forslaget blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse (4 + 1 kommunal) og 2 suppleanter:
På valg var, efter tur, Hans Laurits Jørgensen og Knud Lolk Kristensen for 2 år.
Hans Laurits var villig til genvalg.
Knud ønskede ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Pia Lottrup som kandidat.
Der var ikke andre kandidater.
Hans Laurits Jørgensen og Pia Lottrup blev begge valgt.
Suppleanter på valg:
Ingelise Biering - Modtager genvalg
Kirsten Ambus – Ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Michael Schmidt som kandidat.
Der var ikke andre kandidater.
Ingelise Biering og Michael Schmidt blev valgt.
8. Eventuelt
-

Pia Lottrup og Michael Schmidt præsenterede sig.

-

Erik Jensen gjorde opmærksom på Bisiddernetværket.
Kunstudvalget gjorde opmærksom på de skiftende udstillinger i Centret.
Vi blev alle opfordret til at være Ambassadører for Frivilligcenter Græsted.

Bente Most
Referent

Timm Nielsen
Dirigent
Græsted 9/4-2019

