Tirsdag, den 5 Marts 2020 kl. 19-21.30
Ældre Sagens lokaler – Kirketorvet 12a - 4760 Vordingborg

1. Valg af dirigent dirigent; –
Marie Lenstrup valgtes ensstemmigt, takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2. Som referent valgtes Jørgen Nymark
3. Forsamlingen talte 7 stemmeberettigede medlemmer.
4. Bestyrelsens beretning 2019 ved formanden:
I 2019 søgte vi §18 midler og fik 10.000 som blev brugt til et kursus i december ”lokal
lobbyisme”
Vores lokale i Kulturarkaden har desværre vist sig at være dårligere end lovet.
Vi kan låne lokalet hver tirsdag, men der er ikke plads til vores printere eller andre større ting.
Da lokalet er i fjerneste hjørne ved børneområdet, og vores printere står ved væggen op mod
toget, er det meget uhensigtsmæssigt.
Sidste år på generalforsamlingen skrev jeg. ”Vi har heldigvis fået god kontakt til kommunen,
hvor de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer har fået lidt mere forståelse for, hvad et
Frivilligcenter kan tilbyde.”
Det har vist sig at forståelsen ikke udmøntet sig i særlig meget, og det har endnu ikke spredt
sig til administrationen.
Vi har indkøbt en pc til kontoret med tilskud fra Lions Club.
Men det er ikke vores frivilligcenter, det er jeres, og vi opfordrer til, at I gør meget mere brug
af forannævnte faciliteter.
Bestyrelsen har også brug for foreningernes opbakning til videreudvikling af arbejdet, også hen
imod tilskud fra Kommunen og fra Socialstyrelsen, således vi kan få en ansat leder, og dermed
et ”rigtigt” Frivilligcenter.
Høreforeningen erklærede sig tilfredse med samarbejdet og de opnåede resultater.
Gigtforeningen udtrykte ligeledes tilfredshed og fandt det vigtigt, at Frivilligcentret findes i
Vordingborg, der som eneste kommune i området ikke har et sådant der støttes offentligt.
Hjerteforeningen tilsluttede sig disse udtalelser.
Beretningen blev herefter godkendt.
5. Det reviderede regnskab omdeltes og kommenteredes.
Det oplystes, at der er indkøbt et teleslyngeanlæg med henblik på udlån, samt tilhørende
højttalere.
Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorefter det godkendtes ensstemmigt.
6. Indkomne forslag – ingen udefra Bestyrelsen foreslår en justering til vedtægternes §5 til følgende ordlyd:
Foreningens bestyrelse består af 5-8 medlemmer.På den ordinære generalforsamling vælges 4-6 betyrelsesmedlemmer blandt den frivillige sociale indsats og 1-2
bestyrelsesmedlemmer uden for den frivillige sociale indsats.
Suppleanter indtræder, hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer kommer under 5. personer.
7. Fastsættelse af kontingent

Dette fortsætter uændret med kr. 200,00
8. Valg af formand.
Hanne Rossé Jensen genvalgtes for en 2 årig periode
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Nymark genvalgtes for en 2 årig periode
10. Som suppleant for 1 år valgtes Marie Lenstrup
11. Valgt til bestyrelsen udenfor den sociale indsats blev –
Eva Bøtker og Steen Andersen(der er It-kyndig og har en fortid indenfor organisation).
12. Som revisor valgtes Winnie Lindner.
13. EVENTUELT
Under dette punkt blev det pointeret, at:
De nye lokaler der er stillet til rådighed ved Bio Bernhard i Præstø skal tages i
anvendelse snarest.
Der skal evalueres på kurset bestyrelsen gennemgik i december
Hjemmesiden skal moderniseres.
Jørgen Nymark,
referent

