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Mandag -torsdag kl. 9-13. Fredag lukket

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FRIVILLIGCENTRET
tirsdag den 15.06.2021 kl. 20.00 i Middelfartsalen på KulturØen i Middelfart

19 personer deltog, og 10 medlemsforeninger var repræsenteret/havde stemmeret. Formand Hans-Jørgen Tarup
Nielsen bød velkommen.

Pkt. Dagsorden ifølge
vedtægternes $ 6

Referat

1 Valg af dirigent, referent samt 2
stemmetællere

Mogens K. Hansen blev valgt som dirigent, Tanja Wraae som
referent, Allan Bentzen og Jens Nielsen som stemmetællere.

Dirigenten takkede for valget. Generalforsamlingen blev erklæret for
lovlig indvarslet.

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Formandens beretning Formandens beretning kan downloades via Frivilligcentrets
hjemmesidewww.frivilligcentermiddelfart.dk "referater"

Der var folgende kommentarer til beretningen:

Malta Rousing, Middelfart Efterløns- og Pensionistklub
Malta spurgte ind til, om der i processen med det nye Frivillig- og
Sundhedscenter er tænkt et større lokale ind til foreningerne, der er
tilgængelig i dagtimerne og som tager hensyn til de øvrige aktiviteter
idetnyehus?

Svar fra Hans-Jørgen og Gitte R. R. Nielsen
Detailtegningerne for det nye Frivillig- og Sundhedscenter er endnu
ikke på plads. Processen er i fuld gang, men der er endnu ingen
konkrete plantegninger, men der arbejdes på forskellige
løsningsmodeller. Ønsket om et stort lokale med plads til større
arrangementer er via brev og på workshops givet videre til
Middelfart Kommune og arkitektfirmaet, som er tovholder på
projektet.

Gitte R. R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund Lillebælt
Gitte benyttede lejligheden til at anerkende og takke Hans-Jørgen
for det store frivillige arbejde han har gjort som formand for
Frivilligcenter Middelfart de sidste 7 år.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.
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3. Regnskabet aflægges Jonna Hansen fra Talkon2ret fremlagde regnskabet for 2020 på
vegne af kasserer Helge Pedersen. Regnskabet viste et overskud
på 98.614 kr., en egenkapital på 544.516 kr. og en balance på
695.160 kr.

Der var folgende spargsmål til regnskabet:

Gitte R. R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund Lillebælt
Gitte spurgte ind til note 7 Administrationsomkostninger. Posten for
småanskaffelser var en del højere end i 2019.

Svar fra Jonna Hansen
Der har været mange nye småanskaffelser i 2020 herunder ny
computer til infoskærmen, ekstra foreningsskab og head-sæt til
telefon. Derudover har der vaeret ekstra udgifter pga. COVID-19 og
indkøb af værnemidler.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet kan downloades via Frivilligcentrets hjemmeside
www.frivilligcentermiddelfart.dk"referater"

Budgettet fremlægges Hans-Jørgen Tarup Nielsen fremlagde budgettet for 2021 med
indtægter på kr. 700.000 hvoraf grundfinansieringstilskuddet fra
Staten udgør de 350.000 kr. Udgifterne er budgetteret til kr.
700.000.

Budgettet blev taget til efterretning.

Budgettet kan downloades via Friviligcentrets hjemmeside
www.frivilligcentermiddelfart.dk- "referater"

5. Behandling af indkomne forslag Frivilligcenter Middelfart har forsläet en paragraf tilføjelse til
vedtægterne lydende:

$14- Forcemajeure
Opstår der en force majeure lignende situation som f.eks. en
pandemi, hvor landet og foreningslivet lukkes ned, kan
Frivilligcenter Middelfart udskyde generalforsamlingen til en dato,
hvor det igen er tilladt at mødes fysisk.

Alternativt kan Frivilligcenter Middelfart afholde en årlige
generalforsamling digitalt på en af de gængse tilgængelige digitale
platforme.

Vedtægtstilføjelsen blev godkendt af forsamlingen.
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6. Valg til Friviligcentrets bestyrelse

a.
Jeanne Banke Nielsen fra foreningen Talentspejderne blev uden
modkandidater valgt som ny formand for Frivilligcenter Middelfart.

a
Formand vælges for 2 år

b
2 bestyrelsesmed lemmer vælges
for 2 år

b.
Følgende kandidater stillede op til bestyrelsens 2 pladser:
1. Gitte R. R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund Lillebælt (11)
2. Inge Lodberg, Aktivitetsrådet Fænøsund (8)
3. Lisbeth Troest, Røde Kors Middelfart (8)

På grund af stenmelighed var der omvalg mellem Inge og Lisbeth:
1

2
Inge Lodberg (5)
Lisbeth Troest (10)

For 2 år blev valgt:
3. Gitte R. R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund Lillebælt
4 Lisbeth Troest, Røde Kors Middelfart

C.

2 suppleanter vælges for 1 år C.
Følgende stillede op som suppleanter:
1. Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende
2. Inge Lodberg, Aktivitetsrådet Fænøsund

Som suppleanter for 1 år blev valgt:
1. Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende
2. Inge Lodberg, Aktivitetsrådet Fænosund

Bestyrelsen i 2021 består derfor af:
Formand Jeanne Banke Nielsen, Talentspejderne
Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Jens Nielsen, Middelfart Pensionistforening
Gitte R. R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund Lillebæelt
Lisbeth Troest, Røde Kors Middelfart
Anni Tyrestrup, Middelfart Byråd

Eksternt bestyrelsesmedlem vaælgesaf Frivilligcentrets bestyrelse.

a. Spørgsmål fra forsamlingen
Malta Rousing, Middelfart Efterløns- og Pensionistklub:
Malta spurgte ind til processen omkring den kommunale
årsbooking. Foreningen er ikke tilfreds med den lange svarproces
fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er udfordrende at lave
program for den kommende sæson, når man ikke ved om man er
blevet tildelt de ønskede lokaler.

7. Eventuelt

Svar fra Hans-Jørgen og Anni
Det anbefales at Middelfart Efterløns- og Pensionistklub henvender
sig til kommunaldirektør Willy Feddersen og at gøre opmærksom på
foreningens udfordringer.

Frivilligcenter Middelfart har ligeledes taget emnet op i
Frivilliggruppen de seneste 2 år, hvor repræsentanter fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen er blevet orienteret om udfordringerne med den
sene tilbagemelding omkring årsbookingerne.

b.
Hans-Jørgen Tarup Nielsen takkede til sidst alle for godt og
konstruktivt samarbejde.
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d.
Allan takkede på bestyrelsens vegne Hans-Jørgen for mange års
godt og konstruktivt sammenarbejde.

C.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede
dirigenten.

Folgende medlemsforeninger af Frivilligcentret deltog i
generalforsamlingen:

Diabetesforeningen, Røde Kors Middelfart, Selvhjælp Fredericia-
Middelfart, Middelfart Pensionistforening, Bedre Psykiatri for
Pårørende, Aktivitetsrådet Fængsund, Dansk Handicap Forbund
Lillebelt, Talentspejderne, Middelfart Efterløns- og Pensionistklub &
Kræftens Bekæmpelse.

Hans-Jørgen Tarup Nielsen takkede for fremmødet.

Middelfart, den 15.06.2021

Mogens K. Hansen
dirigent

Tanja Wraae
referent
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