
                                                                                                                                    

         

Referat af generalforsamling i Foreningen Frivilligcenter Skive 
 

Tid: 18. juni 2020 klokken 18:30 

Sted: Børnenes Paradis i Anlægget, Havnevej 10, 7800 Skive 

 

Generalforsamling gik frem efter følgende: 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af to stemmetællere 
3. Formandens beretning  
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Forelæggelse af budget for det kommende år 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Eventuelt 

Referat 
 

Ad 1: Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen forslog Goska (Malgorzata Tomaszewska-Rasmussen) som dirigent og Nini (Nini Jolander) 

som referent. Begge blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten fastslog at indkaldelse og udsendelse af dagsorden og bilag var sket rettidigt, og at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Ad 2: Valg af to stemmetællere 

Dirigenten foreslog at udsætte punktet, da der næppe ville blive behov for optælling af stemmer. 

Forslaget blev tiltrådt. Der blev ikke efterfølgende behov for at tælle stemmer. 

 

Ad 3: Formandens beretning. 

Formandens beretning blev fremlagt mundtligt, og indeholdt bl.a. følgende hovedpunkter: 
- Det er en lidt anderledes formandsberetning for Frivilligcenter Skive, da vi pga. Corona krisen ikke 

kunne afholde Generalforsamling i marts. Derfor dækker beretningen perioden fra marts 2019 – juni 

2020. Derfor også udendørs og med sommerhygge efterfølgende.  

- Det understreges endnu engang, at Frivilligcenter Skive er en selvstændig forening, med både 

forenings- og personlige medlemmer. Alle kan melde sig ind via hjemmeside eller med hjælp fra 

kontoret. Som selvstændig forening står Frivilligcentret ikke ubegrænset til rådighed for kommunen, 

men bistår gerne med rådgivning og bistand efter nærmere aftale. Og vigtigt at vi er uafhængige af 

kommunen i vores understøttelse af foreningslivet i hele Skive området. 



                                                                                                                                    

         

- Frivilligcentret finansieres af et grundtilskud (FRIG) under socialstyrelsen på 350.000 og et kommunalt 

driftstilskud på pt. 400.000 plus 100.000 i huslejetilskud. Derudover har vi en samarbejdsaftale med 

Skive kommune som bl.a. omfatter bogføring, regnskab mm. Socialstyrelsens tilskud er betinget af, at 

Frivilligcentret lever op til en række kvalitetskrav, som vi dokumenterer hvert år. 

- Vores medlemskab af landsorganisationen FriSe er en god hjælp i den sammenhæng og i det hele taget 

en god opbakning til Frivilligcentrets drift og udvikling. De arrangerer bl.a. netværksarrangementer, og 

Nini og Sara deltog i deres årsmøde i Vejle i starten af marts. 

- Frivilligcentret samarbejder bredt, og hjælper både os, der gerne vil være frivillige og de mange 

foreninger i hele Skive kommune – Nini står til rådighed med rådgivning og hjælp. 

- Sidste år præsenterede vi Nini som ny leder, og i det års tid der er gået, er samarbejdet gået rigtig godt. 

Fra september 2019 kom Sara til i et praktikforløb, som vi forventer ender med en ansættelse i fleksjob 

på 10 timer pr. uge. Vi havde også i en kort periode Niels ansat, men han måtte desværre stoppe pga. 

helbredet. 

- Vi har siden sidst haft en række nye aktiviteter, bl.a. netværksaktiviteter (Frivilligtræf), kurser mm. Der 

blev i 2019 afholdt 3 kurser og en række frivilligtræf, men de kurser og frivilligtræf der var planlagt i 

foråret har vi måttet aflyse pga. Corona. Deltagelsen har været pæn til de afholdte arrangementer. Det 

er et ønske, at frivilligtræf dækker forskellige temaer, så det er sådan det bliver fremover. 

- Nye projekter siden sidst: Kom Videre Mand startede i efteråret 2019 og er i gang med det første 

gruppeforløb, nye hold vil blive startet op efter behov. Vores 4 frivillige gruppeledere har været på 

kursus og er klædt på til at stå for projektet. 

- Helt nyt projekt: Telefonmakkere i Skive, et særligt Corona projekt hvor frivillige ringer til ensomme 

borgere, er netop sat i søen. 

- Et andet Corona-projekt, Sig det med Musik, et samarbejde med Skive Bigband støttet af Kulturelt 

Samvirke kører hen over denne sommer, hvor folk der ikke kan fejre mærkedage kan få en lille 

vindueskoncert 

- Gældsrådgivningen som er et KFUM-projekt vi indgår i sammen med Skive kommune kører fortsat 

videre og går godt. 

- Vi samarbejder også fortsat med Gymnasiet om Frivillighedsbazaren i efteråret. Her har de frivillige 

foreninger mulighed for at præsentere deres arbejde for gymnasieeleverne. 

- Generelt om projekter: Det er svært for folk med behov for hjælp at bede om hjælp, det er nemmere at 

melde sig som frivillig. 

- Fremtidige projekter: Der er indgået samarbejdsaftale med Ventilen Danmark om opstart af 

KOMsammen i Skive, når der kan skaffes finansiering til det. 

- Der arbejdes på at opstarte selvhjælpsgrupper i Skive, når der kan skaffes finansiering til det. 

- Nini har holdt en lang række møder med en række bestyrelser i forskellige foreninger, samt med nye 

frivillige, arbejdsgrupper i kommunen bl.a. vedr. ny frivillighedspolitik mv.  

- Sara har bl.a. lavet en foreningsvejviser til de sociale foreninger på Frivilligcentrets hjemmeside. Vigtigt 

at medlemmerne melder ind, hvis der er ændringer til foreningsvejviseren. 

- Under Corona krisen, og fortsat indtil Møllegården åbner igen, har kontoret været lukket og både Nini 

og Sara arbejder hjemmefra. Telefon og mail er åben, og der kan også aftales møder. Kontoret vil åbne 

igen når Møllegården åbner for almindelige foreningsaktiviteter og udlån af lokaler. 



                                                                                                                                    

         

- Formanden takkede alle der har bakket Frivilligcenter Skive op i det forgangne års tid, tak til 

samarbejdspartnere. 

- Formanden rettede en særlig tak til kontoret med Sara og ikke mindst Nini. 

- Tak til bestyrelse og suppleanter 

- Særlig tak til Lilian, som pga. helbredet træder ud af bestyrelsen.  Formanden har værdsat samarbejdet 

med Lilian og de gode drøftelser de har haft gennem tiden. Formanden medbragte en hilsen fra Lilian til 

forsamlingen. 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev taget til efterretning og godkendt. 

 

Ad 4: Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev uddelt. Formanden gennemgik hovedtallene for regnskabet, som viste et samlet 

driftsresultat på -57.748,59, mod det budgetterede -252.500, hvilket han pointerede var et rigtig godt 

resultat. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5:Forelæggelse af budget for det kommende år 

Budgettet blev uddelt. Nini gennemgik hovedtallene i budgettet og de ændringer der er i opstillingen 

med flere detaljer under aktiviteterne.  

Der blev spurgt til forbruget af egenkapital i 2019 og hvordan der planlægges fremover. Nini forklarede 

at vi skal bruge noget af egenkapitalen, f.eks. til projekter eller medfinansiering af projekter, men at der 

altid er behov for en vis buffer på 350-400.000, da tilskuddet fra socialstyrelsen ofte først kommer efter 

sommerferien. Det blev desuden påpeget at der er brugt væsentligt mindre af egenkapitalen i 2019 end 

budgetteret, bl.a. fordi bestyrelsen i sin tid måtte lægge budget uden at kende til ledelsens planer og 

ideer. Det har givet stort handlerum, hvilket Nini takkede bestyrelsen for. Det forventes, at der 

tilvejebringes eksterne midler til nogle af projekterne, så budgettet balancerer, og hvis det ikke lykkes, 

vil der være aktiviteter som ikke kan igangsættes på længere sigt. 

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

3 bestyrelsesmedlemmer, Anni, Berit og Bente er på valg i år. Alle 3 modtager genvalg.  

Alle 3 blev enstemmigt valgt. 

Lilian, som ikke er på valg i år, udtræder af bestyrelsen. Derfor skal der vælges 1 nyt medlem for 1 år. 

Bestyrelsen har indstillet Mogens Westergaard (gruppeleder i Kom Videre Mand) til posten. 

Mogens blev enstemmigt valgt. 

John, Anne-Mette og Jørgen er ikke på valg i år, de fortsætter alle 3 i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

1. John Sørensen (genvalgt i 2019, på valg i 2021) 

2. Anne-Mette Kristensen (genvalgt i 2019, på valg i 2021) 

3. Jørgen Mikkelsen (genvalgt i 2019, på valg i 2021) 

4. Anni Andersen (genvalgt i 2020, på valg i 2022) 

5. Berit Kjølhede (genvalgt i 2020, på valg i 2022) 



                                                                                                                                    

         

6. Bente Dahl Pedersen (genvalgt i 2020, på valg i 2022) 

7. Mogens Westergaard Jensen (valgt for 1 år i 2020, på valg i 2021) 

Som suppleanter foreslog John at de to siddende suppleanter blev genvalgt, hvilket de begge var 

indstillet på. De blev begge enstemmigt valgt. 

 

Suppleanterne er således fortsat: 

1. Jeppe Tandal Nielsen  

2. Lone Kruse Gregersen 

 

Ad 7: Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog et fortsat samarbejde med PriceWaterhouseCooper som revisor.  

PwC blev enstemmigt valgt som revisor. 

 

Ad 8: Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 9: Evt. 

Der var intet til evt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Referent Nini Jolander, 30.6.2020 

 

Godkendt af dirigent Malgorzata Tomaszewska-Rasmussen 

Dato og underskrift 

 

3.7.2020 

 

 
 


