REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING
DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger
Dagsorden:
1)

Velkomst

Formand Yvette Larsen bød velkommen.
2)

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Valg af Dirigent:
Bestyrelsen foreslår Niclas Poulsen.
Niclas blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Derefter blev der spurgt, om der var spørgsmål til dagsordene, hvilket ikke var tilfældet.
Valg af referent:
Bestyrelsen foreslår Janne Egelund Andersen
Janne blev valgt.
Valg af stemmetællere:
Bestyrelsen foreslår Gitte Hauerberg Svendsen, Torben Risberg Hansen og Ole
Christiansen.
Gitte, Torben og Ole blev valgt.
3)

Bestyrelsens beretning v/formand Yvette Larsen

Formanden fremlagde sin beretning. Beretningen kan læses på Frivilligcenterets
hjemmeside (www.rfcenter.dk)
Ahmed Dhaqane takkede for en god beretning. Han bemærkede dog, at han oplevede en
uklar holdning i forhold til den somaliske lektiecafes aktiviteter i huset til trods for, at der
var afholdt møde mellem FU og lektiecafeen for at løse problemerne
Gert Tillebæk takkede for en god beretning. Han beklagede dog, at han som
bestyrelsesmedlem ikke havde set beretningen inden Generalforsamlingen. Hertil blev
oplyst, at beretningen alene var forelagt FU inden generalforsamlingen.

Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen udarbejder nogle forretningsgange for afholdelse
af Generalforsamlingen.
Jette Jensen udtrykte bekymring for, at det forlød, at der ikke er plads til alle - foreninger/
eller enkeltpersoner - i Frivilligcenteret, og opfordrede til, at Bestyrelsen tager dette
alvorligt.
Ulla Spangtoft var uenig i Jette Jensens udtalelser.
Yvonne Pocky udtrykte utilfredshed med, at hun ikke længere kunne afholde sine
aktiviteter i Frivilligcenteret.
Haawa Abshir fra den somaliske lektiecafe sagde, at hun ikke føler sig velkommen i
Frivilligcenteret på grund af den seneste tids uoverensstemmelser mellem hendes forening
og Frivilligcenteret.
Knud Poulsen opfordrede forsamlingen til at være søde ved hinanden.
Britt Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget sagde, at det er godt med en god
debat og hvor ildsjæle er, slår det af og til gnister. Hun appellerede videre til, at
bestyrelsen og foreningerne får skabt et godt fællesskab til glæde for Rødovres borgere og
de frivillige selv.
Britt Jensen takkede for beretningen og ser frem til en fortsat positiv udvikling af Rødovre
Frivilligcenter.
Beretningen blev taget til efterretning.
Dirigenten opfordrede til at alle passer godt på frivilligcenteret, idet det er noget helt unikt,
der er her i Rødovre, også selvom det indimellem slår gnister, når mennesker mødes.

4)

Fremlæggelse af budget og regnskab

JS revision gennemgik regnskabet for 2013. Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Regnskaberne for Rødovre Frivilligcenter, Frivilligformidling og Selvhjælp blev godkendt.

Budget for 2014 for Rødovre Frivilligcenter og Selvhjælp blev godkendt.
5)

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.
6)

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår ændring af pgf. 6, stk. 3 til følgende ordlyd:
Stk. 3: Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer, heraf 1 kommunal
embedsmand udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen. For at sikre en
bred repræsentation i bestyrelsen skal bestyrelsen sammensættes af 1
repræsentant fra følgende grupper:





Syge-handicap
Ældre
Integration
Børne-familie

Såfremt der ikke er en opstillet kandidat fra de nævnte områder fordeles de
resterende pladser i bestyrelsen ved en afstemning, hvor alle grupper og
øvrige kan stille op. De personer med flest stemmer udtages til bestyrelsen,
dog kan der i bestyrelsen kun sidde én repræsentant fra hver forening eller
gruppe.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg
i ulige år. Kasserer og de øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, og er
på valg i lige år. Sidstnævnte er således på valg første år efter stiftende
generalforsamling.
Statsautoriseret revisor vælges for 2 år ad gangen.

Vedtægtsændring blev godkendt.

7)

Valg af kasserer.

Kasserer bliver valgt for en 2 årig periode.
Opstillede kandidater:
Ulla Spangtoft
Kirsten Torp
Kirsten Torp valgte at trække sig, hvorfor Ulla Spangtoft blev valgt.

8)

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 2 årig periode.
Opstillede kandidater:
Birthe Munthe.
Ulla Spangtoft
Kirsten Torp
Johnny Hundt
Ulla Spangtoft er under pkt. 7 valgt som kasserer og er derfor allerede medlem af
bestyrelsen.
Birthe Munthe, Kirsten Torp og Johnny Hundt blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.

9)

Valg af suppleanter.

Suppleanter bliver valgt for en 1 årig periode.
Opstillede kandidater:
Bent Jensen
Gerda Jeppsson
Bent Jensen og Gerda Jeppsson blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
10) Valg af revisor
Revisor Allan Sejersen blev sidste år valgt for en 2 årig periode, hvorfor der ikke sker
nyvalg i år.

11) Eventuelt
Social- og sundhedsudvalgsformand Britt Jensen orienterede om den igangværede
revision af frivillighedspolitikken. Social- og Sundhedsudvalget har netop godkendt at
sende udkast til frivillighedspolitikken til høring. Borgermødet afholdes den 26. maj 2014,
kl. 19.00 på Biblioteket.
Britt Jensen ser frem til det fremtidige samarbejde med Rødovre Frivilligcenter og takkede
for det flotte nyhedsbrev og den nye hjemmeside.

______________________________

_____________________________

Niclas Poulsen, dirigent

Janne Egelund Andersen, referent

