Generalforsamling i Frivilligcenter Sydsjælland – Møn
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 1900
Referat
Tilstede: Niels Jørgen Abildgaard Hjerneskadeforeningen, Hanne Rossé Jensen Hjerteforeningen, Stella
Steengård Osteoporoseforeningen Storstrøm, Inge Suensen Kræftensbekæmpelse, Reka Munksgaard
Gigtforeningen, Tanya Meyling-Hansen Motionsafdelingen Tårnet 74, Gitte Kongstad Vordingborg
Lokalråd.
Afbud: Marie Lenstrup Pårørende i Danmark, Winnie Lindner Pedersen, LEV Faxe-Vordingborg-Stevns
1.

Valg af dirigent.
Inge Suensen

2.

Valg af referent.
Tanya Meyling-Hansen
Tanya måttes desværre forlade mødet ved 21 tiden og Hanne og over2

3.

Opgørelse af stemmeberettigede.
7 var stemmeberettiget.
Valg af stemmetællere.
Remo Lennert Christensen

4.

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
Årsberetning vedlagt.
Stella ”Er bestyrelsen tilfreds med indsatsen”?
Niels Jørgen ”Ja. Der er i løbet af 2015 skrevet 5 læserbreve og input til en artikel, som vi
håber kan åbne kommunikation med kommunen. Frivilligbaserne bliver løbende diskuteret med
kommunen, men udviklingen er langsom, der er installeret printer, men stadig intet internet og
manglende handicap adgang i Vordingborg. Hanne har møde med kommunen om dette i løbet af
marts 2016. Der er blevet afholdt kursus i samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter
”Hvordan for vi flere frivillige via de sociale medier”
Gitte ”Der skal laves mere lobby arbejde”
Gitte/Stella ”Der skal indkaldes til nyt møde om centrets strategi 2016.
Beretning godkendt.
Handeleplan 2016:
a. Arbejde for, at Frivilligpolitikken i kommunen tager højde for alle slags foreninger.
b. Udvikle Bisidderkorps
c. Overbevise kommunen om berettigelse af lokaler til sociale og patientforeninger.
Niels Jørgen:
a. Vi har hørt 40 politiker skal sammenlægges til 10. Vi vil holde godt øje med frivilligpolitiken
og sende kommentarer/spørgsmål til kommunen, så der bliver taget højde for alle ”slags”

frivillige.
Stella:
b. Det er meget nødvendigt der bliver dannet et bisidderkorps.
Korpset skal fungere som netværk for bisiddere i de forskellige foreninger. Lederen af
korpset skal være loyal over for bisiddere og borgere.
Bisidderne skal have en god og relevant uddannelse.
Der skal være tavshedspligt.
Hjælp til borgere skal bestå af mindst 3 møder. Formøde, møde med kommunen og lign. Samt
afsluttende møde.
Hanne:
c. Vi fortsætter arbejdet med kommunen for at få bedre lokaler. Der er aftalt et møde i
løbet af marts.

5.

Forelæggelse af revideret regnskab Hanne
Spørgsmål: Hvad dækker de 5.000 til foredrag? Svar: Tilskud til Parkinsonforeningen’s
foredrag med Eva Jørgensen, tildelte §18 midler søgt til foredrag.
Regnskabet godkendt.

6.

Indkomne forslag: Ingen.

7.

Fastsættelse af kontingent: (Forslag 0 kr.)
Vedtaget med forslag om kontingentstigning 2017.

8.

Valg af formand i lige årstal.
Niels Jørgen Abildgaard genopstiller ikke.
Hanne Rossé Jensen, Hjerteforeningen opstiller.
Hanne valgt for 2 år.

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 4, Niels Jørgen Abildgaard, Hjernesagen og Tanya Meyling-Hansen,
Motionsafdeling Tårnet, genopstiller, ny Gitte Kongstad, Vordingborg Lokalråd.
Niels Jørgen og Tanya valgt for 1 år.
Gitte og Reka valgt for 2 år.

10.

Valg af 2 suppleanter for 1 år. Inge Suensen, Kræftensbekæmpelse genopstiller, ny Marie
Lenstrup, Pårørende i Danmark
1. Suppleant er den der vælges med flest stemmer.
2. Suppleant er den der vælges med næst flest stemmer
Inge valgt som 1. suppleant
Marie valgt som 2. suppleant

11.

Valg af intern revisor for 1 år.
Winnie Lindner Pedersen, LEV genopstiller.
Winnie genvalgt.

12.

Eventuelt. Intet.

