Generalforsamling i Foreningen Frivilligcenter Skive
Tid:
Sted:

Onsdag den 27. marts 2019 klokken 17:00
Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Generalforsamlingen gik frem efter følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning v. formanden
Forelæggelse af regnskab 2018 til godkendelse
Forelæggelse af budget for 2019
Valg:
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
John Sørensen (modtager genvalg)
Anne-Mette Kristensen (modtager genvalg)
Lilian B. Kristensen (modtager genvalg)
Jørgen Mikkelsen (modtager genvalg)

7.
8.
9.
10.

Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af revisor
Vedtægtsændring Jfr. vedhæftede forslag til ændringer
Indkomme forslag
Eventuelt.

Referat
Formand bød velkommen.
Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Per Jeppesen som dirigent. Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten bød også velkommen, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til
vedtægterne, og det har også i lokale aviser i god tid.
Ad 2: Valg af referent
Nini Jolander (leder) blev valgt til referent.
Ad 3: Beretning v. formanden
Formand fremlagde beretning.
Hovedpunkter i beretningen var:
• Det har været et anderledes år, end formanden havde forestillet sig.
• Første tid gik med ansøgning til FRIG, grundfinansiering, på 350.000 årligt. Der er bestemte krav
til kvaliteten, da kravene blev skærpet i 2018. Socialstyrelsen øgede i 2018 deres kontrol.
• Tilskuddet fra socialstyrelsen blev først udbetalt i september, og allerede i oktober blev det
stoppet pga. Britta Nielsen sagen. Denne arbejdsgang er en del af begrundelsen for, at
frivilligcentret skal have en vis egenkapital i størrelsesordenen 350.000 – 400.000 kroner.
• Vigtigt at fremhæve, at frivilligcentret IKKE er kommunalt. Der er tilsagn om tilskud fra
socialstyrelsen og kommunen også fremadrettet.
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•

1. august sagde tidligere ledere Lis Torp sin stilling op til den 28. februar for at gå på pension.
Desværre blev Lis deltidssygemeldt omkring første september, så det gav et forløb anderledes
end det var tænkt.
• I januar begyndte søgningen efter en ny leder. Der var 4 kandidater til samtale og bestyrelsen
blev enige om at pege på Nini Jolander som ny leder. Nini startede i jobbet den 18. februar
2019.
• Der blev aflyst nogle planlagte aktiviteter, bl.a. et stort anlagt borgermøde pga. Lis’ sygdom.
• Bestyrelsen har været på studietur til andre Frivilligcentre, for at hente inspiration til hvordan
et frivilligcenter kan køres.
• Frivilligcentret har deltaget i frivilligdagen på gymnasiet.
• I december blev der afholdt et kursus om samskabelse i samarbejde med Center for Frivilligt
Socialt Arbejde (CFSA).
• Gældsrådgivningen kører fortsat i samarbejde med Skive kommune og KFUM.
• Mødrehjælpen er startet i Skive, og åbner genbrugsbutik og børnevenlige lokaler i Thinggade på
fredag.
• Formanden og Lis var inviteret til at holde oplæg i det politiske udvalg i Skive kommune
• I lyset af en langtidssygemelding fra tidligere leder, hvilket medførte at en række planlagte
aktiviteter (bl.a. borgermøde, medlemsannonce, frivilligcafe mm.) ikke kunne gennemføres,
kan der måske kan stilles spørgsmålstegn ved, om frivilligcentret har leveret det, som kunne
forventes de sidste 5-6 måneder, men det bliver anderledes fremadrettet, med ny leder og ny
strategi.
• Fremtidsplaner fortæller den nye leder om under evt. Dem kan man glæde sig til.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.
Ad 4: Forelæggelse af regnskab 2018 til godkendelse
Formanden fremlagde regnskabet.
Følgende blev drøftet:
• De udgifter, der fremgår under punktet ’Lønudgift mm.’ omfatter også andet end direkte løn, bl.a.
For at holde lønniveauet privat. Lederen er ansat på overenskomstmæssige vilkår svarende til den
relevante kommunale overenskomst.
• Der blev fremsat ønske om, at det præciseres, hvilke udgifter der er omfattet af ’løn mm.’-punktet.
Bestyrelsen blev opfordret til at følge op på dette til næste års generalforsamling.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Ad 5: Forelæggelse af budget for 2019
Formanden fremlagde budgettet.
Aktiviteterne redegøres for af ny leder, med bemærkning om at aktivitetsniveauet vil være højere end
sidste år, og at egenkapitalen reduceres over de næste par år eller 3.
Budgettet blev taget til efterretning og godkendt.
Ad 6: Valg
Bestyrelsen blev valgt som opstillet.
Bestyrelsen består således af:
• John Sørensen (Dansk Handicapforbund Skive-Viborg)
• Anni Andersen (Alzheimerforeningen Midtjylland)
• Anne-Mette Kristensen (SOS Børnebyerne)
• Lillian B. Kristensen (personligt medlem)
• Jørgen Mikkelsen (Lydavisen)
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• Bente Dahl Kristensen (personligt medlem)
• Berit Kjølhede (personligt medlem)
Skive Kommunes observatører i bestyrelsen vil fremover være:
• Heidi Becker-Rasmussen (Socialchef, erstatter Lars Harder som kommunens administrative
repræsentant)
• Betina Bugge (Skive Byråd, fortsætter som kommunens politiske repræsentant)
På generalforsamlingen blev opstillet følgende suppleanter, som blev enstemmigt valgt:
• Jeppe Tandal Nielsen (Venligboerne/Kultur på Tværs)
• Lone Kruse Gregersen (Natteravnene)
Det blev aftalt, at Jeppe er 1. suppleant og Lone er 2. suppleant.
Formanden takkede Lars Harder for godt samarbejde og opbakning gennem årene.
Ad 7 Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede, at revisor fremad bliver Price Waterhouse Cooper (PwC) – de har givet tilbud på
8.500 kroner plus moms, hvor nuværende revisor BDO, har kostet 12.000 kroner plus moms. PwC vil
desuden være et hensigtsmæssigt valg, idet Skive Kommune også har skiftet til dem som revisor for
kommunen.
PwC blev enstemmigt valgt som ny revisor.
Ad 8 Vedtægtsændringer
Forslaget til vedtægtsændringer blev gennemgået og drøftet grundigt, paragraf for paragraf. Der blev
spurgt til, hvorfor Erhvervsliv skal have mulighed for at blive medlemmer (§3 stk. 2), hvilket begrundes med
nye krav fra socialstyrelsen i forhold til opnåelse af grundfinansiering, samt at samarbejde med det lokale
erhvervsliv kan styrke det frivillige sociale arbejde, hvilket f.eks. ses på andre frivilligcentre i landet.
De fremlagte ændringer til vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Lederen blev bemyndiget til at lave
redaktionelle småkorrektioner som godkendes endeligt af bestyrelse og dirigent.
Ad 9 Indkomne forslag
Der var ikke stillet nogen forslag inden fristen.
Ad 10 Eventuelt
Nini holdt et lille oplæg om sin baggrund og hvordan hun kunne forestille sig, frivilligcentret udvikler sig
fremadrettet.
Der blev fremsat ønske om, at der udsendes referat. Der udsendes referat til alle inviterede og det lægges
også op på hjemmesiden, så snart den nye hjemmeside www.frivilligcenterskive.dk går i luften.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter der blev serveret en let anretning og deltagerne fik
mulighed for at netværke på kryds og tværs. Generalforsamlingen sluttede omkring klokken 18:30.
Referent: Nini Jolander

3

