Referat
Generalforsamling i Rødovre Frivilligcenter tirsdag den 29. april 2008
Sted:
Store Festsal, Plejecentret Broparken, Slotsherrens Vænge 2, 2610 Rødovre
Indskrivning kl. 19.00-19.30. 32 stemmeberettigede foreninger var fremmødt.
Selve generalforsamlingen startede kl. 19.30.

Pkt. 1 Velkomst
Formand Jette Jensen bød velkommen og præsenterede Frivilligcentrets bestyrelse.

Pkt. 2 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jann Larsen blev valgt som dirigent.
Janne Egelund Andersen blev valgt som referent.
Bent Petterson og Dorthe Rudolph blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning for året, der er gået.
Beretningen kan læses på www.rk.dk/frivilligcenter.
Frivilligkoordinator Britta Thomsen gav en kort orientering om:
-

Hvad kan frivillighedskoordinatoren bruges til?
Kommende aktiviteter
Kommunikation og synlighed

Socialudvalgsformand Britt Jensen kvitterede for beretningen og ønskede bestyrelsen held og lykke
fremover. Hun benyttede samtidig lejligheden til at takke for den fremragende indsats.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab
1
Rødovre Frivilligcenter, Slotsherrens Vænge 2A, 2610 Rødovre
Telefon 23 37 91 04, email: frivilligcenter@rk.dk, hjemmeside: www.rk.dk/frivilligcenter

Kasserer Ulla Spangtoft gennemgik regnskab 2007, der endte med et overskud på kr. 158.749,83.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Yvette Larsen, Lørdagsdans havde rettidigt stillet nogle spørgsmål og forslag:
Opløsning af forening: § 9 beskriver forholdene omkring opløsning af foreningen og besvarede derfor dette spørgsmål.
Retningslinier for lån af lokaler i frivilligcentret: Retningslinier kan læses på frivilligcentrets hjemmeside og vil desuden blive udleveret i forbindelse med lån af lokaler som fast procedure fremover.
Valg til bestyrelsen: Procedure for valg til bestyrelsen fremgår af § 6 i vedtægterne. Af § 6, stk. 4
fremgår det at det er bestyrelsen der konstituerer sig selv.
Vedrørende vedtægter: Vedtægterne blev vedtaget enstemmigt på sidste års generalforsamling.
Kirsten Torp havde stillet følgende 2 forslag:
1. Ønske om længere åbningstid:
Bestyrelsen har ikke p.t. mulighed for at udvide åbningstiden da frivillighedskoordinatoren
også har andre aktiviteter der skal nås. Bl.a. komme ud og besøge de mange frivillige foreninger og andre samarbejdspartnere.
2. Valg af 2 revisor og 2 revisorsuppleanter
Af § 8, stk. 1 fremgår det at vedtægtsændringer skal fremsendes som et særskilt punkt på
dagsordenen for generalforsamlingen.
Kirsten Torp ønsker at der fremover vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Generalforsamlingen besluttede at der ikke skal arbejdes videre med dette forslag.

Pkt. 6 Valg kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af kasserer:
Ulla Spangtoft blev genvalgt som kasser.
Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Christian Rasmussen ønskede at genopstille.
Fouzia Awala ønskede at genopstille.
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Hans Christian Rasmussen blev valgt.
Fouzia Awala blev valgt.
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2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Følgende ønskede at opstille:
Marianne Nielsen
Kirsten Torp
Hanne Ridder
Stemmerne blev fordelt således:
Marianne Nielsen 25 blev valgt for 1 år
Kirsten Torp 18 blev valgt for 1 år
Hanne Ridder 15
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Følgende ønskede at opstille:
Hanne Ridder, blev valgt for 1 år
Kjeld Jørgensen, blev valgt for 1 år

Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleanter
Liss Rose ønskede at genopstille og blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Birthe Hove Nielsen ønskede at opstille og blev valgt.

Pkt. 8 Eventuelt
Yvette Larsen opfordrede til at afholde en stor samlet foreningsdag.
Jette Jensen oplyste hertil, at bestyrelsen arbejder på at afholde en frivillighedsdag i efteråret.
Liss Rose opfordrede til at oprette et sangkor.

Rødovre, maj 2008
Jann Larsen
Dirigent

Jette Jensen
Formand

For referat
Janne Egelund Andersen
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