REFERAT AF GENERALFORSAMLING I RØDOVRE FRIVILLIGCENTER
DEN 14. APRIL 2011.
1.

Velkomst
Formand Jette Jensen bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde.

2.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Sussi Mack blev valgt som dirigent. Janne Egelund Andersen som referent
og Erik Hillbrandt og Tina Andersen Messaoudi som stemmetællere.

Dirigenten indledte med at konstatere, at 19 stemmeberettigede foreninger
var mødt frem.

3.

Bestyrelsens beretning
Formand Jette Jensen fremlagde Bestyrelsens beretning.
Beretningen kan læses på frivilligcenterets hjemmeside
www.rk.dk/frivilligcenter
Beretningen blev godkendt.

4.

Fremlæggelse af regnskab
Revisor Allan Seirsen deltog i behandlingen af dette punkt.
Regnskab for Frivillighedsformidling blev gennemgået.
Erik Hillbrandt efterlyste at få regnskaberne udleveret på tryk.
Næstformanden fra Frivilligcenteret gjorde opmærksom på, at der i
indkaldelsen var gjort opmærksom på at man kunne afhente regnskaberne
i Frivilligcenteret.
Regnskab for Selvhjælp blev gennemgået.
Regnskab for Projekt ”Undervisning” blev udleveret og gennemgået.
Regnskab for Frivilligcenteret(Grundfinansiering) blev udleveret og
gennemgået.
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Ingen af regnskaberne har givet anledning til bemærkninger fra Revisors
side.
Samtlige regnskaber blev godkendt.
5.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6.

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringerne (vedlagt dagsordenen) blev vedtaget. De nye
vedtægter kan læses på Frivilligcenterets hjemmeside.

7.

Valg af formand
Jette Jensen ønskede at genopstille som formand.
Jette Jensen blev genvalgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Da bestyrelsen i dag - ved en fejl opstået på sidste generalforsamling består af 10 medlemmer og ikke 9, foreslår bestyrelsen, at der i år kun
vælges 2 medlemmer og ikke 3, som det fremgår af dagsordenen, således
at antallet af bestyrelsesmedlemmer svarer til det, der fremgår af
vedtægterne.
Bestyrelsen fremlagde, hvorledes valget skulle finde sted. Helle Skårup
fremførte, at det er Generalforsamlingen, der afgør, hvilken måde valget
skal afvikles på. Dette bør der tages stilling til på næste Generalforsamling.
Følgende ønskede at stille op til Bestyrelsen: Kirsten Torp, Marianne
Nielsen og Fouzia Awala.
Resultat af afstemningen:
Marianne Nielsen
Fouzia Awala
Kirsten Torp

9 stemmer
7 stemmer
3 stemmer

Marianne Nielsen og Fouzia Awala blev valgt ind i Bestyrelsen.
Som suppleanter til Bestyrelsen blev valgt: Lykke Friedrichsen og Kirsten
Torp
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9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
I konsekvens af de nye vedtægter, skal der fremover gøres brug af
autoriseret revisor.
JS Revision, Rødovre blev valgt som Foreningens revisor.

10.

Eventuelt
Esther Haugaard fra foreningen ”Vandværket” foreslog, at frivilligdagen
den 4.6 blev slået sammen med den Nationale frivilligdag 30.9.2011.
Bestyrelsen vil drøfte dette på næste møde.

Social- og sundhedsudvalgsformanden takkede forsamlingen for den store
indsats og arbejde, som foreninger udfører igennem hele året.
Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats. En særlig
tak til Habib, der har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen.
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