Referat af:
Generalforsamling
onsdag d. 16. maj 2018 kl. 17.00
SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.
1. Valg af dirigent.
Leif Jeppesen. Godkendt af forsamlingen. Lovligt indvarslet.
2. Valg af referent.
Ida Gro Nielsen. Godkendt af forsamlingen
3. Valg af stemmetællere.
Der er 45 stemmeberettigede medlemmer.
Nedenstående bliver valgt og godkendt af forsamlingen som stemmetællere:
Sally Klarskov
Marianne Andersen
Lene Bøgh
Hans Peter Nielsen
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse, af Jan Riis.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.
Forsamlingen godkender årsberetningen.
5. Forelæggelse af revideret regnskab, af Kirsten Jensen.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen.
Forsamlingen accepterer det reviderede regnskab.
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
Der er indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:
1. forslag
Bestyrelsen foreslår en ændring af de nuværende vedtægter.
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Begrundelse:
Vedtægterne er nu 10 år gamle, og de trænger generelt til at blive
opdateret og sat i forhold til Frivilligcenterets størrelse.
Samtidig er der i februar 2018, i forbindelse med Socialstyrelsen
udmelding af puljen for Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG-Puljen),
fremsat nye krav for tildeling af FRIG-midler som kræver
vedtægtsændringer. Bestyrelsen har i den forbindelse underskrevet en
hensigtserklæring til Socialstyrelsen om, at passende vedtægtsændringer
vil blive behandlet på denne generalforsamling.
Ved vedtagelse træder ændringen i kraft straks.
Materialet vedr. vedtægtsændringer er udsendt til alle medlemmer på mail
eller post - afsendt fra Frivilligcenteret d. 3. maj
Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan vedtages, fortsætter de valgte
bestyrelsesmedlemmer Kirsten Jensen og Bjarne Hansen perioden ud. Derudover
reviderer bestyrelsen vedtægtsændringerne i forhold til generalforsamlingens
vejledning, så de kan opfylde Socialstyrelsen krav. Derefter indkalder bestyrelsen til
ny generalforsamling senere i år med henblik på vedtagelse af de ændrede vedtægter.
Jan Riis uddyber materialet, der er fremsendt til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Gamle vedtægter vises over for de nye vedtægter.
Spørgsmål og bemærkninger fra forsamlingen:
Mand 1: I stk. 8 (§4) fratager I generalforsamlingen at vælge formand og
næstformand.
Jan: Vi vil gerne have, at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det er nemmere og bedre,
at vi selv kan drøfte, hvordan og hvorledes vi vil gøre.
Kvinde 1: Hvornår skal man meldes ind i foreningen, før man kan sidde i bestyrelsen
som udefrakommende? Det er udemokratisk, hvis folk kan vælges ind for hurtigt.
Jan: Vi kan ikke kun vælge folk fra Den Sociale Frivillige Indsats. Vi skal også have
andre ind. Så får vi mulighed for at specialisere os. Vi har lavet en kattelem, som
giver bestyrelsen mulighed for at vælge medlemmer udefra. Vi vender tilbage til det.
Jan: Kattelem (§5 stk. 3). Vi skal gerne have mindst to udefra, der stiller op til
bestyrelsen. Det står i vores nye vedtægter.
Kvinde 2: Det bliver en svær udfordring at finde mennesker i det virkelige liv. Hvis
der ikke er nogen, der melder sig, kan I så vælge nogen selv?
Jan: Hvis vi håndplukker nogen, har de mulighed for at melde sig ind. Alle kan blive
medlemmer, så længe de støtter vores formål. Man skal være medlem af
Frivilligcenteret, før man kan vælges.
Mand 2: Ordvalget i stk. 3 (§5) er vanskeligt at forstå. Der skal stå, at alle vælges på
generalforsamlingen. Det skal rettes til.
Jan er enig.
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§5 – fortsat. Jan uddyber.
Kvinde 3: Gå tilbage til §5.
Jan: Bestyrelsens arbejde?
Kvinde 3: Hvornår og hvor bliver mødeindkaldelserne offentliggjort?
Jan: På vores hjemmeside under bestyrelsen og på årstallet.
Kvinde 2: Det er specielt formuleret. Er det kun udvalgte, der kan komme med til det
møde? Skal det være aftalt på forhånd? Eller kan alle borgere komme med?
Jan: Bestyrelsesmødet er åbent for alle medlemmer. Men alle medlemmer er
velkomne. Politikerne behøver ikke være medlemmer, fordi de repræsenterer
kommunen. Folk fra virksomheder er også velkomne efter aftale, selvom de ikke er
medlemmer, for at høre mere.
Kvinde 2: Vedtægterne skal ændres og muligvis omformuleres.
Jan: Vi gør alt, hvad vi kan for, at repræsentanter udefra kan vælges til næste
generalforsamling.
Kvinde 2: Kattelemmen er udemokratisk.
Jan: Vi kan lave en vedtægtsændring senere, der bliver demokratisk. Kattelemmen er
så vi kan vælge nogen nu. Vi kan ikke undgå det her punkt, ellers havde vi gjort det.
Mand 2: Det er et fantastisk godt stykke arbejde. Lad os gribe til afstemning!
Muligt forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 3, nedskrevet på whiteboard af
centerleder Birgitte Zimling:
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. På den ordinære generalforsamling
vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats og 2
bestyrelsesmedlemmer uden for den frivillige sociale indsats.
Dirigent: Vi skal stemme. Den nye tekst har vundet gehør (se ovenstående). Vi går
til afstemningen.
(Stemmetællere går i gang)
Sally Klarskov
Marianne Andersen
Lene Bøgh
Hans Peter Nielsen
For: Alle stemmeberettigede
Imod: 0
Enstemmigt godkendt.
Vedtægtsændringerne godkendes og vedtages.
2. forslag
Såfremt vedtægtsændringerne i forslag 1 gennemføres foreslår bestyrelsen en:
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Ændring af valghandlingen i dagsordenes punkt 8 til:
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for år 2018, heraf tre medlemmer for 2 år og
et medlem for 1 år.
Begrundelse:
Bestyrelsens antal medlemmer, der skal vælges blandt den Frivillige
Sociale Indsats, nedbringes fra 7 til 5 medlemmer. Derfor har to
bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i år, stillet deres mandat til
rådighed for genvalg ved sammensætningen af den nye mindre
bestyrelse.
Et medlem, der ikke er på valg, sidder valgperioden ud.
Der er således fire ledige pladser i bestyrelsen, tre skal vælges for 2 år og
en skal vælges for 1 år.
Det vil være mest praktisk at kæde valghandlingen sammen således, at
der stemmes skriftligt, og at de tre valgte med flest stemmer vælges for 2
år og den med fjerde-flest stemmer vælges for 1 år.
Under forudsætning af at vedtægtsændringerne gennemføres, tages de i brug med
det samme og resten af generalforsamlingen fortsætte efter den nye dagsorden.
Der er besluttet allerede nu at fremsætte følgende ændringsforslag
Nuværende forslag til vedtægtsændring, der er udsendt d. 3. maj til medlemmerne
§5. Bestyrelsen.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen bl.a. med formand,
næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde.
Dette bør på generalforsamlingen ændres til:
§5 Bestyrelsen.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen bl.a. med
formand, næstformand og kasserer.
Jan: I år skal vi vælge fire repræsentanter. 3 medlemmer til de første to år, og 1 til
det første år.
Forslaget godkendes og vedtages enstemmigt.
7. Fastsættelse af kontingent
0 kroner. Godkendt af forsamlingen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt den Frivillige Sociale Indsats
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I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. (4 medlemmer i 2018)
I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for år 2018, heraf tre medlemmer for 2 år og
et medlem for 1 år.
Nedenstående personer stiller op til bestyrelsesvalg:
Jan Riis, Vågetjenesten
Bjarne Hansen, Høreforening Guldborgsund Lokalafdeling
Kirsten Jensen, Hjerteforeningen Guldborgsund
Jørgen Rasmussen, Ældre Sagens Vejleder
Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Lokalforeningen
Kenneth Nielsen, Lige Adgang For Alle, Guldborgsund Parasport
Hver stemmeberettigede skal stemme på fire kandidater, som den stemmeberettigede
ønsker valgt ind i bestyrelsen.
Stemmesedler med færre end fire kandidater er ugyldige.
Stemmerne fordeles som nedenfor:
Kirsten Jensen – 43 stemmer
Jan Riis – 35 stemmer
Jørgen Rasmussen – 29 stemmer
Anne Marie Sakstrup-Blom – 25 stemmer
Bjarne Hansen – 25 stemmer
Kenneth Nielsen – 19 stemmer
Én blank stemmeseddel
Da Anne Marie Sakstrup-Blom og Bjarne Hansen har fået lige mange stemmer, skal
der foregå omvalg mellem de to kandidater.
Mand 3: Vi skal have skriftlige afstemninger af hensyn til dem, der stiller op.
Anden valgrunde foregår skriftlig og ender således:
Anne Marie Sakstrup-Blom: 23 stemmer
Bjarne Hansen: 18 stemmer
Én blank stemmeseddel
Den valgte bestyrelse består endeligt af:
Kirsten Jensen, Hjerteforeningen Guldborgsund
Jan Riis, Vågetjenesten
Jørgen Rasmussen, Ældre Sagens Vejleder
Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Lokalforeningen
9. Valg af 2 suppleanter for 1 år, blandt den Frivillige Sociale Indsats
1. Suppleant er den, der vælges med flest stemmer.
2. Suppleant er den, der vælges med næst flest stemmer
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Kenneth Nielsen (1. suppleant) og Tonny Pedersen (2. suppleant) er valgt ind som
suppleanter. 1. og 2. suppleantstillingerne er aftalt internt mellem de to nyvalgte
suppleanter.
10.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges uden for den frivillige sociale
indsats for 1 år
1 suppleant vælges for et år.

Valget kan ikke gennemføres, da der ikke er medlemsunderlag til at vælge fra.
11.

Valg af revisor for 1 år.

Statsautoriseret Revisorfirma
Kreston v/ Allan Karl Christiansen
Lyngby Hovedgade 47, 1.
2800 Kgs. Lyngby
Valg af revisor er godkendt af forsamlingen.
12.

Eventuelt.

Foreningerne DALYFO og Frivillige Voksenvenner foreslår Guldborgsund Ungdomsråd
som medlemmer udefra. Det er også sidste frist for at lave indsigelser til kommunens
nye strategiplan for Guldborgsund, bemærker foreningerne.
Mand 4: FUR bør melde sig ind i Frivilligcenteret som medlem.

Referent:
Ida Gro Nielsen
16. maj 2018
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