REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 23. Marts 2021 kl. 19-20.30
Virtuel generalforsamling på Jitzi meet
Fungerende formand Niels Jørgen Abildgaard bød velkommen og
inden generalforsamlingens begyndelse præsenterede Marie Lenstrup sin nye bog – Overlevelsesmanual for omsorgspårørende”
og pårørende i Danmark”.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent dirigent; –
Anders J. Andersen der valgtes énstemmigt, takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2. Som referent valgtes Jørgen Nymark
3. Valg af stemmetællere – Ib Petersen og Otto Jensen.
Forsamlingen talte 9 stemmeberettigede medlemmer.
4. Bestyrelsens beretning for 2020 ved NJA:
På bestyrelsesmødet den 2-7-2020 tilkendegav Hanne, at hun ønskede at
stoppe som formand for Frivilligcentret, hvilket blev taget til efterretning. Niels
Jørgen, der er næstformand, påtog sig opgaven foreløbig frem til næste
generalforsamling.
Hanne besluttede at blive i bestyrelsen og fortsatte som kasserer og sekretær.
Niels Jørgen og Eva vil fremhæve og skabe interesse for Frivilligcentret ved
passende lejligheder overfor borgmester Mikael Smed og udvalgsformand
Susan Thydal.
Hanne har talt med afdelingsleder Jesper Kjærulff om der kan findes plads til
Frivilligcentrets udstyr (2 printere, 2 bærbare pc.er, projektor, teleslyngeanlæg
med 2 højtalere, lærred, flipover, skrivebordsstol, kaffemaskine, elkedel,
kontorartikler og stålskab, hvor de fleste ting kan låses inde), i lokalerne i Bio
Bernhard, Præstø. I stueplan er der et tilgængeligt mødelokale, der kan
rumme ca. 25 personer og i den ene side er der fast køkkenbord og skabe.
Ved indgangen er der garderobe og 2 toiletter. Endvidere et opbevaringsrum.
Lokaliteterne er egnede til Frivilligcentrets møder og behov m.v., også
bisiddersamtaler. Lokalerne bookes gennem foreningsportalen, og der er ofte
ledigt.
Jesper Kjærulff har henvist til lokalernes kontakt, Anker Rasmussen.
Til bisiddersamtaler i Vordingborg er truffet aftale med Ældresagen, Kirketorvet
12, om brug af et lille kontorlokale, når der er plads.
I Stege er der søgt flere muligheder for egnede lokaler, især til
bisiddersamtaler, men det har ikke været muligt heller ikke i Foreningernes
Hus, Lendemarke, idet alle lokaler her altid er optaget.
Kontorudstyr ønskes foreløbig bibeholdt i lokalet i Kulturarkaden i Vordingborg.
Som Frivilligcentrets promoveringsmedie vil vi benytte ”Kultunaut” generelt på
https://www.kultunaut.dk, idet pressen refererer herfra. I øvrigt er
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bestyrelsesmedlemmerne opmærksom på at være lobbyister, hvor det er
muligt for at fremme Frivillighedscentrets interesser.
Steen vil se på om hjemmesiden kan forbedres og virke mere tiltrækkende på
forsiden. Det er den nu blevet med en flot og tilgængelig forside med
en kort revideret formålsparagraf, faner der giver adgang til den egentlige
vedtægt, referater, bestyrelse, nyheder, alle patientforeninger og med links til
andre relevante hjemmesider efter aftale, så alle kan få gensidig glæde af et
samarbejde.
Der skal intensiveres med opfølgning og info om gratis kursusmuligheder for
frivillige på hjemmesiden. Eva og Steen vil sammen drøfte, hvordan det kan
foretages.
Hanne vil fortsætte i Frivilligt Samråds afløser Styregruppen med samarbejde
mellem foreningerne i lokalområdet, idet vi også skal gøre vores indflydelse
gældende der.
Frivilligcentret i Aabenraa har som et socialt medie taget initiativ til og
igangsat projektet ”Telefonkaffe”, hvor telefonvenner ringer til hinanden og
taler om dagligdags ting og om fælles interesser i den tid, det tager at drikke
en kop kaffe. I Telefonkaffe matches frivillige og mennesker, der gerne vil
ringes op. På den måde afhjælpes fx ensomhed.
Steen har tjekket op herpå, og noget tilsvarende kan også etableres her i
Kommunen.
Frivilligcentret i Aabenraa har givet udtryk for interesse i et samarbejde og
tilbyder bistand med at stille opnået erfaring til rådighed, og man har
fremsendt et forslag til en skriftlig aftale, som bestyrelsen besluttede at takke
ja til, hvorefter den er underskrevet af Niels Jørgen og Gry Mortensen,
Aabenraa og returneret den 16-11-2020.
Vi har modtaget en folder til Pr., ligesom vi selv sørger for omtale af projektet i
Pressen m.m.
PRESSEMEDDELELSE - fra Frivilligcenter Sydsjælland og Møn er udsendt om at
Marie per juni 2020 har overtaget Hannes plads i Styregruppen for
Nærdemokrati og Frivillighed. Se mere på Kommunens hjemmeside.
Frivillig Fredag blev aflyst i 2020 p.g.a. Corona situationen. Frivillig Fredag
foregår altid på den nationale frivillighedsdag, som er den sidste fredag i
september måned.
§18-midlerne i forbindelse med Frivillig Fredag er blevet på kontoen hos Socialog Psykiatriudvalget.
Aflyste aktiviteter relateret til modtagne §18-midler kan overføres til næste år,
hvor der så ikke vil blive ydet tilskud til samme aktivitet. Hvis aktiviteten ikke
afholdes skal beløbet returneres.
Det blev vedtaget af bestyrelsen, at Frivilligcentret søger om tilskud i henhold
til lov om Social Service § 18. Ansøgningsfristen var den 22-11-2020 til
aktiviteter i 2021.
Bestyrelsen vedtog at søge om 10.000,- kr. til kursus for sociale frivillige til
uddannelse i gensidig kontakt til ensomme borgere til tilrettelæggelse og
honorar til kursusleder.
Endvidere 5.000,- kr. til afholdelse og tilrettelæggelse af temamøde om
erfaringsudveksling under/efter corona situationen. I alt 15.000,- kr.
I brev af 15-12-2020 fra formand for Social- og Psykiatriudvalget Jesper Berring
Poulsen og Psykiatri- og Handicapchef Marita Dalsgaard blev vi meddelt, at
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p.g.a. mange ansøgninger var det besluttet at imødekomme vores ansøgning
delvist med i alt 10.000,- kr.
Social- og Psykiatriudvalget takker for interessen i § 18-midlerne og for vores
engagement i lokalsamfund. De takker for foreningens gode arbejde, og
glæder sig til at høre om anvendelsen af de bevilgede midler.
I efteråret 2020 udgav Marie Lenstrup en bog med titlen: ”Overlevelsesmanual
for omsorgspårørende”. Marie har ikke bare skrevet en velformuleret og
velskrevet bog om egne oplevelser som pårørende til kronisk syg ægtefælle,
men også fra andre pårørende, som hun har mødt under sit arbejde som
medstifter af foreningen "Pårørende i Danmark" og ved siden af sit politiske
arbejde for at forbedre pårørendes vilkår.
Bogen handler ikke bare om at blive dygtigere til at hjælpe andre, men om at
hjælpe hinanden til bedre at kunne rumme og mestre de nye livsvilkår som
omsorgspårørende.
Bogen (ca. 300 sider) kan købes hos boghandlerne for 299,- kr.
Under skrivearbejdet har Frivilligcentret støttet Marie med lokale og
skriveudstyr (pc, printer og papir).
Efter bestemmelsen i Vedtægten skal vi afholde generalforsamling i marts
måned. Sandsynligheden for at den skal holdes virtuelt er stor p.g.a corona
situationen.
Bestyrelsen består pt. af: N. J. Abildgaard (NJA), Martin Grangaard (MG), Hanne
Rossé (HR), Jørgen Nymark (JN), Eva Bøtker (EB), Steen Andersen (SA) (It
specialist), Marie Lenstrup (ML) (suppleant)
På valg til bestyrelsen er næstformand (NJA) og ét bestyrelsesmedlem (MG).
Endvidere uden for den frivillige sociale indsats (EB) og (SA), samt suppleant
(ML), alle for ét år.
MG meldte, at han ikke genopstiller p.g.a. manglende tid og samtidig den
lange afstand han har fra Næstved. HR stiller ikke op til bestyrelsen og ønsker
ikke at fortsætte som kasserer. NJA, EB og SA samt ML stiller sig til rådighed
for genvalg.
Alle overvejer at finde en afløser for HR som kasserer. SA tilbød at løse
opgaven, hvis der ikke kan findes en ny kasserer.
NJA er villig til genvalg som næstformand,
Årsberetning og det reviderede årsregnskab kan udsendes til foreningerne på
mail i begyndelsen af marts.
Hanne (HR) begynder at udsende kontingentopkrævninger på 200,- kr. til
betaling i februar gældende for 2021.
Beretningen blev herefter godkendt.
Det oplystes, at der stadig er ikke bekræftede aftaler med Jesper Kjærulf i
forbindelse med lokaleforholdene omkring Bio Bernhard. De praktiske forhold er
udskudt pga. Coronasituationen og ny aftale kan aftalesved henvendelse.
5. Det reviderede regnskab var udsendt og kommenteredes af Hanne R. Jensen,
der oplyste, at årets underskud begrænsede sig til kr. 18,79
Der var ingen bemærkninger, hvorefter det godkendtes ensstemmigt.
6. Indkomne forslag – ingen
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7. Fastsættelse af kontingent
Dette fortsætter uændret med kr. 200,00
8. Valg af formand.
Niels Jørgen Abildgaard valgtes for en et-årig periode og N.formandsposten
blev herefter vakant, da ingen kandidat ønskede at opstille.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Nielsen valgtes for en 2 årig periode
10. Som suppleant for 1 år valgtes Marie Lenstrup
11. Valg til bestyrelsen udenfor den sociale indsats for en 1-årig periode
Her genvalgtes Eva Bøtker og Steen Andersen (der er It-kyndig og har en
fortid indenfor organisation).
12. Som revisor valgtes Winnie Lindner Pedersen for en 1-årig periode.
Herefter har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Niels Jørgen Abildgaard NJA(2022)
N.Form.:
Vakant
Bestyrelse: Jørgen Nymark JN (2022)-Kirsten Nielsen KN (2023)-Eva Bøtger EB
(2022)- Steen Andersen SA (2022)Suppleant: Marie Lenstrup ML (2022)
Revisor:
Winnie Lindner Pedersen WLP (2022)
13. EVENTUELT

Ingen ønskede ordet

Dirigenten takkede for god opførsel ved mikrofoner og taster.
Herefter takkede formanden Niels Jørgen Abildgaard afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen der er ydet, samt dirigenten for en god styring af generalforsamlingen, og afsluttede mødet med et forhåbentligt på snarligt gensyn ved
et fysisk møde, når vi samles igen
Jørgen Nymark,
Referent
210324

Godkendt per mail af
Anders J. Andersen,
dirigent
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