
 

 

Referat af Generalforsamlingen i Rødovre Frivilligcenter den 15. april 2010 i Festsalen på 

Ældrecenter Broparken. 

 

 

28 foreninger var repræsenteret ved Generalforsamlingen. 

 

 

1. Velkomst 

 

Formand Jette Jensen bød velkommen til de mange fremmødte og udtrykte glæde over, at 28 foreninger 

havde tilmeldt sig til Generalforsamlingen. 

 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

Jann Larsen blev valgt som dirigent. 

 

Janne Egelund Andersen blev valgt som referent. 

 

Marianne Nielsen og Lilly Bovedt blev valgt som stemmetællere. 

 

Dirigenten indledte med at erklære Generalforsamlingen for lovlig indvarslet, idet den var rettidigt indkaldt 

og vedtægternes krav til indhold på dagsordenen var opfyldt. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

Formand Jette Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2009. 

 

Herefter var der enkelte spørgsmål til beretningen: 

 

Erik Hillbrandt spurgte ind til regnskabsførelsen af projektmidler. Hertil svarede bestyrelsen, at disse bogfø-

res på separate konti, der først skal aflægges endeligt regnskab på ultimo 2010. 

 

Liss Rose kommenterede på, at der fejlagtigt var indgået et puljebeløb på en forkert konto. Hertil svarede 

bestyrelsen, at det var korrekt, at der var sket en fejl, og at der var blevet opgivet forkert kontonummer til 

den myndighed, der skulle udbetale tilskuddet, men at dette efterfølgende var blevet rettet. 

 

Svend Gam spurgte, hvorfor der igen var blevet skiftet frivilligkoordinator. Formanden for Frivilligcentret 

redegjorde på den baggrund for de forhold, der havde gjort sig gældende i forbindelse med koordinatorskif-

tet i foråret 2009. 

 

Tina Auda spurgte til samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og de øvrige foreninger i kommu-

nen. Hertil svarede formanden, at der er tale om to særskilte områder med hver deres finansiering, men at 

der naturligvis er et tæt samarbejde på tværs af alle foreninger i forbindelse med eksempelvis diverse arran-

gementer for borgerne i Rødovre. 

 

Hertil supplerede Social- og Sundhedsudvalgsformand Britt Jensen med en bemærkning om, at bevillingen 

fra Social- og Sundhedsudvalget gives specifikt til de frivillige sociale foreninger jfr. § 18 i Serviceloven. 

 

Derudover takkede Social- og Sundhedsudvalgsformanden for en flot beretning og takkede foreningerne og 

Rødovre Frivilligcenter for det store arbejde, der er blevet og stadig bliver gjort rundt omkring. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning af Generalforsmalingen. 



 

 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

 

Kasserer Ulla Spangtoft fremlagde regnskabet for 2009. 

 

Helle Skaarup spurgte ind til, hvad punktet Information omhandlede. Hertil svarede kassseren, at det dreje-

de sig om informationsfoldere og lignende. 

 

Lykke Friedrichsen ønskede at få oplyst, hvad beløbet til Bestyrelsen og FU var blevet brugt til. Hertil blev 

svaret, at beløbet er blevet brugt til møder og konferencer for h.h.v. Forretningsudvalget og Bestyrelsen. 

 

Erik Hillbrandt spurgte ind til, hvorfor der ikke af regnskabet fremgik et beløb til løn til koordinator. Hertil 

blev svaret, at lønudbetalingen til koordinatoren foretages af Rødovre Kommune. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag til Generalforsamlingen. 

 

6. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Gert Tillebæk, Ulla Spangtoft og Hanne Ridder er på valg og ønsker alle at genopstille. 

 

Kasserer: 

 

Ulla Spangtoft blev genvalgt som kasserer. 

 

Bestyrelse: 

 

Følgende ønskede at opstille til bestyrelsen udover Gert Tillebæk og Hanne Ridder: 

 

 Tina Auda, Natteravnene 

 Bo Møller, VABO og Montebellos Venner 

 Yvonne Jørgensen, Ældresagen 

 

Gert Tillebæk og Bo Møller blev uden afstemning valgt som repræsentanter fra Syge- og Handicapområdet 

jfr. vedtægternes § 6, stk. 3. 

 

Yvonne Jørgensen (22 stemmer) blev valgt som repræsentant fra Ældreområdet til bestyrelsen og Tina Au-

da (21 stemmer) blev valgt som repræsentant fra gruppen Øvrige til bestyrelsen. Hanne Ridder (8 stemmer) 

opnåede ikke genvalg til bestyrelsen. 

 

Suppleanter: 

 

Yvette Larsen ønskede at stille op som suppleant. Dette kunne ikke lade sig gøre, da hendes forening (Lør-

dags Dans) allerede er repræsenteret i bestyrelsen. 

 

Følgende ønskede at stille op som suppleanter: 

 

 Lykke Friedrichsen, Lokalhus Syd 

 Haleid, KATIB 



 

 

 Hanne Ridder 

Lykke Friedrichsen (24 stemmer) og Haleid (15 stemmer) blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Hanne 

Ridder (11 stemmer) opnåede ikke valg. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen anbefaler, at Rødovre Frivilligcenter fremover vælger en autoriseret revisor og foreslår JS Revi-

sion, Allan Sejersen. Samme firma sikrer selv revisorsuppleant. 

 

Generalforsamlingen godkendte dette. 

 

8. Eventuelt 

 

Gert Tillebæk takkede Jette Jensen for hendes indsats for Rødovre Frivilligcenter. 

 

Formanden takkede Hanne Ridder for hendes indsats i bestyrelsen. 

 

Dirigent Jann Larsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Rødovre, den 26. april 2010 

 

 

 

__________________________   _____________________ 

 

Dirigent Jann Larsen    Formand Jette Jensen 

 

 

 

 

 


