Referat af ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Frederikshavn Kommune
mandag den 23. maj 2022 kl. 19.00
FRIVILLIGCENTER Frederikshavn, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.

Fremmødte: 20 stemmeberettigede fra 11 medlemsforeninger og 4 gæster uden
stemmeret. Fra bestyrelsen deltog Jytte Schaltz, Kirsten Schou, Inger Ejstrud, Steen
Jørgensen, Fie Mølholt og Henrik Carlsen.
1. Velkomst.
Formand Fie Mølholt bød velkommen, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed for
nyligt afdøde Margit Thomsen, mangeårig frivillig, og indtil sin pludselige død, deltids
ansat medarbejder.
2. Konstituerende valg.
Dirigent, Inge Bøgh. Referent, Henrik Carlsen. Stemmetællere, Mette Byrgesen
Jensen og Karina Kirkegaard.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og dermed lovlig.

3. Bestyrelsens beretning fremlagt af Fie Mølholt. Herunder blev nævnt en donation på
kr. 250.000,- fra TrigonFonden i forbindelse med Trigons og Fondens hhv. 75 & 50 års
jubilæumsarrangement. Bestyrelsen har udarbejdet et regelsæt for de kommende
uddelinger relateret til donationen. Flere nye projekter med nye samarbejdspartnere
er i pipeline. Aktiviteter og lokaleudlån er ved at være oppe på niveau som før Corona
nedlukningen. Mette Byrgesen Jensen er ansat og afløste pr. 1. april John Hansen
som daglig leder. Karina Kirkedal er ansat i deltids administrativ stilling efter Margit
Thomsens død.
Frivilligcentret tæller PT 74 medlemsforeninger.
Beretningen blev enstemmigt modtaget.

4. Regnskab 2021.
John Hansen fremlagde regnskab 2021 til orientering. Dette viste et overskud på kr.
27.678,- primært grundet mindre aktivitet under Corona nedlukningen.
Personaleomkostninger og drift er stabil. Kommunale tilskud pristalsreguleres
fremadrettet. Driftsbudget tager hensyn til de stigende energiomkostninger.
Regnskab er underskrevet af bestyrelsen og godkendt af BDO statsautoriserede
revision uden særlige bemærkninger.
Regnskabet modtaget.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag til behandling. Kontingent 2022 vedtaget til kr. 0,-.
6. Valg.
a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Inger Ejstrud, Steen Jørgensen og Henrik
Carlsen på valg, Henrik Carlsen modtager ikke genvalg. Inger Ejstrud, Steen Jørgensen
og John Hansen valgt.
b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Alice Christiansen og Lillian Andreasen
blev foreslået og valgt.
c) Valg af bilagskontrollant for 1 år. Bodil Vestergård blev foreslået og valgt.
7. Valg af ekstern Revisor.
Kristian Thostrup, BDO Revision, foreslået af bestyrelsen, blev valgt.
8. Eventuelt.
Lokalebooknings procedurer blev drøftet, bestyrelsen vil se på fremtidig mulighed for
kombination af digital lokalebookning og bookning ved henvendelse. Endvidere blev
det drøftet, hvordan man kunne skabe yderligere synlighed ved skiltning på facaden,
forslag om streamere i vinduerne nævnt, bestyrelsen arbejder videre med dette.
Fie Mølholt takkede dirigent Inge Bøgh for godt samarbejde og rettede endvidere en tak til
John Hansen for hans store indsats som daglig leder i den forgangne periode, som grundet
Corona nedlukningen blev yderligere forlænget.
Generalforsamlingen ophævet.

Frederikshavn, d. 23. maj 2022.
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NB: Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med John Hansen som formand og Fie Mølholt som næstformand

