Generalforsamling 7. september 2020 på Vestervold

Referat
Frivilligcenterets generalforsamling blev udskudt fra forår til efterår på grund af coronapandemien, indledte
Cathrin Johansen formand for frivilligcenter Nyborg, hvorefter hun bød velkommen til de fremmødte og
indledte dagsorden.
Dagsorden
Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dorte Nørregaard, chef for videncenter om handicap, som blev
valgt med applaus.
Valg af referent. Bestyrelsen indstillede Hugo Tietze, vikar i Frivilligcenter Nyborg sekretariat, som blev
valgt med applaus.
Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsen indstillede Katrine Dunham og Hugo Tietze fra sekretariatet, som
begge blev valgt med applaus.
Bestyrelsens beretning. (se hele beretningen på frivilligcentrets hjemmeside)
Formanden indledte med en tak til alle der har været engageret i frivilligcenterets arbejde i 2019, herunder
bestyrelse, medlemmer og ansatte. Det har været et aktivt år med mange spændende opgaver, projekter
og samarbejde. Der blev bl.a. lagt meget arbejde i flytningen til Vestervold og opbygning af et
fællessekretariat.
Hun fortalte om strategiarbejdet, økonomien og de nye retningslinjer som socialstyrelsen har udstukket og
sluttede med at fortælle om Matildes fratrædelse og Hugos ansættelse som vikar året ud.
Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretningen blev godkendt.
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Regnskab og Budget
Kassereren René Bøgh Larsen, fremlagde regnskabet og gennemgik de forskellige indtægts og
udgiftsposter.
Regnskabet for 2019 viser et overskud på 55.481,- kroner som lægger oveni egenkapitalen.
Derefter gennemgik han budget for 2020 (som desværre ikke er identisk med det der ligger på
hjemmesiden). Der er foretage en radikal korrektion da lønudgiften forventes langt større end beregnet
pga. Matildes langvarige sygefravær.
Spørgsmål: Der var et ønske om at der i budgettet var en kolonne der viser sidste års regnskab, således det
kan sammenlignes med budgettallene for det kommende år. René svarede: Det er en god idé og det bliver
gjort næste år.
Det blev bemærket at det er en dårlig skik at tage af egenkapitalen for at dække en underskud, hvorfor man
bør hæve kontingent, spare eller på anden måde dække underskuddet. René svarede, at netop i denne
coronatid har det være vanskeligt at finde anden løsning, da frivilligcenterets primære udgift er løn.
Regnskab og Budget blev godkendt.
Efterfølgende var der en livlig og konstruktiv drøftelse om hvordan medlemmerne kan få mere glæde af
deres medlemskab af frivilligcentret. Bl.a. ønskede idrætten en tydeligere markedsføring fra frivilligcenteret
i forhold til det de tilbyder foreninger. Det medførte flere gode forslag til hvordan den enkelte forening kan
gå med i et samarbejde og på den måde styrke sine egne aktiviteter og position. Drøftelsen blev lukket og
deltagerne opfordres til at kontakte frivilligcentret.
Katrine Dunham som er i 4 ugers praktik vil gerne udvikle et projekt der bygger bro mellem foreningerne
målrettet opgaver/aktiviteter der giver mening for flere foreninger. Så alle opfordres til at kontakte Katrine.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstillede til at kontingentet hæves med 100,- kr. til 350,- kr. p.a.
fra 2021. Kontingentforhøjelsen bruges til at indrykke en fælles annonce i Lokalavisen Nyborg i forbindelse
med Frivillig Fredag.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt.
Indkomne forslag
Bestyrelsen havde indstillet til en tilføjelse i vedtægtens §8 stk. 3 om at sikre ” ved centerlederens
længerevarende forfald meddeles formand eller kasserer procura til foreningens netbank, indtil
centerlederen er vendt tilbage”
Forslaget blev godkendt enstemmigt med 13 ud af 13 stemmeberettigede. Da antallet af fremmødte
stemmeberettigede ikke er nok til at ikke opfylder bestemmelserne for at godkende forslaget, skal der
holdes en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær
generalforsamling senest 6 uger fra datoen for den ordinære generalforsamling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
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•
•
•
•

Svend Erik Stougaard. Ønsker ikke genvalg
Hanne Børsen. Ønsker ikke genvalg
Benny Andreasen. Ønsker genvalg.
Anette Hansen. Ikke på valg før 2021, men ønsker at træde ud.

Bestyrelsen indstiller:
•
•
•
•

Benny Andreasen, Midtpunkt Ørbæk
Lisbeth Henningsen, Mødestedet
Mads Midtiby, Aktivitetsforeningen Vestervold
Anne Lerche, Røde Kors Nyborg/Ørbæk (Anette Hansens plads og valgt for 1 år)

Samtlige indstillede blev valgt med applaus.
Valg af suppleanter
På valg er:
•
•

Mulle (Carl-Erik Andersen) – ønsker ikke genvalg
Mads Midtiby – ønsker genvalg

Følgende suppleanter blev valgt for 1 år
•
•

Ann Laugesen Rasmussen, NGIF Gymnastik og Atletik
Helge Langkilde Rasmussen, Alzheimerforeningen

Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstillede BDO, som blev genvalgt.
Jf. vedtægten skulle der også vælges en intern revisor.
Niels Monberg, De grønne piloter blev valgt.
Eventuelt
Jannie Rasmussen orienterede om de planlagte aktiviteter på Frivillig Fredag, som afholdes på Vestervold
den 25. september med åbent hus og workshops.
Katrine Dunham efterlyste gode idéer til et projekt og samarbejde om bæredygtighed.
Dato:

dato:

_____________________________

______________________

Referant: Hugo Tietze

Dirigent: Dorte Nørregaard
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