Frivilligcenter Nyborg – Ordinær generalforsamling
Referent:
Dirigent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Matilde Louise Svanegaard
Hans Henrichsen
Lille sal
Nørrevoldgade 63, 1. sal
5800 Nyborg
27. februar 2019, kl. 19.30
19 stemmeberettigede medlemmer deltog, (jf. bilag)

Ad.1.

Valg af dirigent.
Hans Henrichsen
Hans Henrichsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad. 2.

Valg af referent og 2 stemmetællere.
Referent: Matilde Louise Svanegaard, leder af Frivilligcenter Nyborg
1. stemmetæller: Agnes Lund, Østfyns Sociale Hånd
2. stemmetæller: Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent Nyborg Kommune

Ad. 3.

Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning mundtlig til godkendelse.
Se den fulde beretning i særskilt dokument.
Beretningen blev godkendt.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Der blev spurgt ind til tildelingen af lokaler til foreninger på Vestervold. Jannie Nørregaard
Rasmussen, Frivillighedskonsulent Nyborg Kommune, svarede på vegne af arbejdsgruppen:
Første møde i arbejdsgruppen er netop blevet afholdt. Lokalesituationen vil blive behandlet
på de kommende møder, og huset vil i den forbindelse blive anset som tomt. Har man ønsker
og behov ift. lokaler på Vestervold, så opfordres man til at rette henvendelse til Lars Andersen
(fritidskonsulent i Nyborg Kommune) eller Jannie Nørregaard Rasmussen.
Der blev spurgt ind til, om man kan få lokaler til lejlighedsvise møder og arrangementer. Jannie
Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent Nyborg Kommune, svarede på vegne af arbejdsgruppen: Ingen kan få egne lokaler på Vestervold, men huset skal fyldes med aktiviteter
fra så mange, som muligt.
Østfyns Social Hånd tilbød, at man kan aftale at låne caféen kvit og frit uden for åbningstiden.
Der blev spurgt ind til, om man vil kunne få et skab på Vestervold. Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent Nyborg Kommune, svarede på vegne af arbejdsgruppen: Det ved vi
ikke endnu, men det vil blive afklaret, når arbejdsgruppen kommer længere. Mads Midtiby,

formand for aktivitetsforeningen Vestervold, svarede supplerende, at der er skabe på Vestervold, som kan blive genfordelt og udtrykte håb om, at der kan blive sat flere skabe op ifm.
frivilligcenterets flytning.
Ad. 4.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet fremlagt af bestyrelsesmedlem Rene Bøgh-Larsen.
Revisionen har ikke bemærkninger til regnskabet foruden det, at frivilligcenteret er en lille
forening med få fuldmagtshavere til frivilligcenterets midler og manglende funktionsadskillelse, som ikke muliggør intern kontrol. Disse forhold øger risikoen for fejl, samt for at opdage fejl. Revisoren kan dog ikke konstatere fejl som følge af besvigelser.
Årsregnskabet blev godkendt.

Ad. 5.

Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af evt. kontingent.
Uændret kontingent blev vedtaget.
Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Der blev spurgt ind til, hvorfor der ikke er udarbejdet et budget ift. flytningen (vand, el osv. på
Vestervold). Rene Bøgh-Larsen, kasserer, svarede: Der er et budget for huset Vestervold,
som følger huset, og disse udgifter forventes således ikke at belaste frivilligcenterets økonomi.
Der blev spurgte ind til om frivilligcenteret selv har bestemt at skulle flytte ned på Vestervold
og om man ville overveje at søge kommunen om midler til at flytte. Cathrin Filip Johansen,
formand, svarede: Årsagen til at frivilligcenteret skal flytte er, at vi ikke kan realisere visionen
for frivilligcenteret i vores nuværende lokaler og den oprindelige intention om et sted, hvor
foreningerne kan komme og låne lokaler. Det er ikke frivilligcenteret, som har peget på Vestervold, men vi er meget glade for, at det netop er der, vi skal flytte ned, for der er så mange
af vores medlemsforeninger, som har aktiviteter dernede i forvejen. Rene Bøgh-Larsen, kasserer, tilføjede at bestyrelsen vil overveje, om der kan søges midler til flytningen.
Der blev spurgt ind til hvad posten på 50.000 kr., som er budgetteret til flytning til Vestervold,
skal bruges på. Rene Bøgh-Larsen, kasserer, svarede: De 50.000 kr. er sat af for at budgettet
realistisk set afspejler, at vi forventer omkostninger i forbindelse med flytningen. 50.000 kr.
forventes at være et realistisk beløb, men der er mange ubekendte faktorer i forbindelse med
flytningen og justeringer kan blive nødvendige.

Ad. 6.

Forslag til ændring af vedtægter.
Forslaget til vedtægtsændringer blev gennemgået, med der var ikke tilstrækkeligt antal med
lemmer fremmødt til at behandle ændringerne.

Ad. 7.

Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at vælge følgende ind i bestyrelsen:
Cathrin Filip Johansen, Personligt medlem

Anette Hansen, DDS Mads Lerche
Rene Bøgh-Larsen, Sct. Knuds Golfklub
Generalforsamlingen valgte ovenstående ind i bestyrelsen uden afstemning.
Ad. 9.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at vælge følgende ind som suppleant:
Benny Andreasen, Ørbæk Midtpunkt
Følgende ønskede opstilling på generalforsamlingen:
Mads Midtiby, Aktivitetsforeningen Vestervold
Generalforsamlingen valgte ovenstående ind i bestyrelsen som suppleanter uden afstemning.

Ad. 10.

Valg af intern revisor.
Karen Johansen, Rosengårdens Venner
Generalforsamlingen genvalgte Karen Johansen uden afstemning.

Ad. 11.

Eventuelt.
Intet at bemærke.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen:
- Karen Johansen, modtog blomster, for sit særlige professionelle blik og skarphed som Frivilligcenter
Nyborgs interne revisor.
- Hans Henrichsen, modtog vin for sit bidrag som dirigent på generalforsamlingen. Cathrin Johansen
takkede Hans for at styre generalforsamlingen igennem dagen med humor og kyndighed.
Således passeret den

/ - 2019 som dirigent:

_______________________________________
Hans Henrichsen

