Referat af Ordinær Generalforsamling i Rødovre Frivilligcenter den
12.2.2012
1. Velkomst
Bestyrelsesformand Jette Jensen byder velkommen til den årlige
Generalforsamling med en særlig velkomst til vores gæster
socialudvalgsmedlem Ahmed Daguene, revisor Allan Sejersen samt
Nicklas Poulsen fra Arbejdernes Landsbank.
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen peger på Nicklas Poulsen fra Arbejdernes Landsbank som
dirigent. Nicklas takker for valget. Nicklas redegører for dagsordenen, og
konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Punkt 7 udgår, idet formanden ikke er på valg i år. Punkt 8, Kasseren
skal ifølge vedtægterne opstille som enkel kandidat og først på valg. Der
er ingen kommentarer til redegørelsen.
Bestyrelsen peger på Janne Egelund, Rødovre Kommune samt Bent
Petersson, Røde Kors som stemmetællere. Generalforsamlingen bakker
op om valget.
Bestyrelsen peger på koordinator Tina Messaoudi som referent. Tina
takker for valget.
Bestyrelsesformand Jette Jensen præsenterer bestyrelsen og deres
respektive foreninger og områder. Fouzia Awala, Lykke Frederichsen og
Kirsten Torp havde desværre ikke mulighede for at være til stede.
3. Bestyrelsen beretning
Bestyrelsesformand Jette Jensen fremlægger bestyrelsens beretning. Der
er ingen kommentarer til beretningen, som herefter tages til
efterretning. Beretningen kan indhentes ved henvendelse til
Frivilligcenteret.
4. Fremlæggelse af regnskab
Revisor Allan Sejersen deltog i behandlingen af dette punkt.
Regnskaberne for selvhjælp, frivilligformidling samt grundfinansiering
giver ingen anledning til forbehold fra revisors side. I forhold til de
enkelte fravigelser, der er fra det lagte budget til det endelige regnskab
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er der tale om en acceptabel difference. Det vigtigste er, at pengene
bliver brugt til projektets formål.
Lis Rose spørger nærmere ind til afvigelserne i forhold til det lagte
budget.
Revisor påpeger, at det altid er svært at ligge præcise budgetter, men
han ser ikke anledning til forbehold i Frivilligcenterets regnskaber.
Alle 3 regnskaber bliver herefter godkendt.
Kassereren takker revisor for den gode og forståelige fremlæggelse af
regnskaberne.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer
Dirigenten redegører for, at der stemmes om vedtægtsændringerne som
et samlet forslag.
Stella Hansen stiller spørgsmål til den sidste del af § 6 stk 3, ”De personer
med flest stemmer udtages til bestyrelsen, dog kan der i bestyrelsen kun sidde én
repræsentant fra hver forening eller gruppe”. Hun kan ikke se meningen med at der kun
kan side én repræsentant fra hver forening i bestyrelsen.
Bestyrelsesformand og næstformand redegør for at det er for skabe en
alsidig bestyrelsessammensætning. Derudover fremgår samme
formulering af de ”gamle” vedtægter.
Der foretages afstemning: 15 stemmeberettigede foreninger stemmer for
forslaget. Det er mere end 2/3 af de delegerede. Vedtægtsændringen er
derfor godkendt ved flertal.
7. Valg af formand
Formanden er kun på valg i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af kasserer: Ulla Spangtoft genopstiller og bliver genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bo Møller og Gert Tillebæk genopstiller
og bliver genvalgt. Tina Auda genopstiller ikke. Bestyrelsen peger på
Haawa Abshir som bliver valgt.
Valg af suppleanter: Lykke Frederichsen og Kirsten Torp genopstiller
ikke. Bestyrelsen peger på Ingrid Hansen og Esther Haugaard, som
begge bliver valgt.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen peger på JS revision ved Allan Sejersen, som bliver genvalgt.
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10.
Eventuelt
Bent Petersson udtrykker ønske om at få tilsendt alt materiale via
elektronisk post. Koordinator Tina Messaoudi vil meget gerne sende
materialer og info ud via mail, men gør opmærksom på, at foreningerne
skal huske at give besked, hvis de skifter kontaktinformation og mail.
Derudover synes Bent Petersson, at der var for meget plads i Rødovre
Hallen til Frivillig Fredag. Bestyrelsen har evalueret Frivillig Fredag og er
opmærksomme på, at det var et problem, som de vil prøve at løse i år.
Esther Nejstgård foreslår, at t-shirtene fra Frivillig Fredag bliver genbrugt
hvert år, og at årstallet derfor ikke skrives på.
Knud Poulsen fra Høreforeningen roser Frivillig Fredag og det gode
arrangement, de kommer helt sikkert igen i år.
Nicklas Poulsen takker afslutningsvis for jobbet som dirigent.
Bestyrelsesformand Jette Jensen takker for en god Generalforsamling
med særlig tak til alle de fremmødte foreninger samt dirigent og revisor.
Derudover udtrykker hun en særlig tak til de aftrådte
bestyrelsesmedlemmer.
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