
 

Referat fra Frivilligcenter Ikast-Brandes generalforsamling 
Torsdag d. 10. oktober 2020 klokken 19-21 i Frivilligcenteret. 

Deltagere: I alt 20 personer. 

Heraf repræsentanter fra følgende medlemsforeninger/grupper: 

 Kræftens Bekæmpelse 

 Hjerteforeningen 

 Grænseforeningen 

 Danmarkssamfundet 

 Aktivcenter Norgesgade 

 Foreningen Snorlige 

 Aktivitetshuset Ikast 

 KFUM Spejderne Ikast 

 Hjernesagen 

 Klovborg Lokal- og Udviklingsråd 

 Røde Kors Nr. Snede/Ejstrupholm/Klovborg 

 Scleroseforeningen 

 Ældresagen Ikast. 

 

Desuden deltog: 

Pernille Dernburg Pedersen Frivillighedskoordinator Sundhed og ældre 

Mette Trier  Frivillig tovholder i UngeRum 

Emma Thorup Jørgensen Praktikant i Frivilligcentret 

Vibeke Grønskov  Leder af Frivilligcentret.        
 

1. Valg af dirigent 
Kathy Yeoman valgt ved klapsalve. 

 

2. Valg af referent 
Emma Jacobsen valgt ved klapsalve. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 
Bente Bjørnkjær og Karen Hansen begge valgt ved klapsalve. 

 

4. Årsberetning v/Eddie Sørensen formand for frivilligcenterets bestyrelse 
Formand Eddie Sørensen gennemgik mundtligt bestyrelsens årsberetning, med nedslag 

omkring udvalgte aktiviteter. Der fortælles blandt andet om udvikling i UngeRum og 

Selvhjælp samt opstart af brætspilscaféen SpilleBrikken. Derudover bliver der præsenteret 

eksempler på Frivilligcenterets samarbejdspartnere i 2019. Til slut gennemgås kommende 

aktiviteter, blandt andet opstart af E-sport for sårbare unge, nye netværksgrupper og 

selvhjælpstilbud for mænd. 



 

Formanden slutter beretningen med en tak til bestyrelsen, Vibeke som daglig leder og alle 

samarbejdspartnere og medlemmer.  

Samtlige slides fra beretning kan ses på Frivilligcentrets hjemmeside.  
 

Spørgsmål fra salen vedrørende beretning 
 

Carsten Dalgaard: Ønsker en opklaring af om inspirationsmødet i efteråret 2020 er 

aflyst/udskudt? Dette bekræftes. Herudover spørges der til brugen af frivilligjob.dk? Det 

bliver uddybet af foreningerne fortsat gratis kan lægge jobopslag op på siden, men at de 

kommunale institutioner ikke længere har den mulighed. 
 

Henning Busk: Spørger til ”kurven” ift. Medlemshvervning? Der bliver svaret, at 

medlemskurven er opadgående, og at Frivilligcenteret har fået 8 nye medlemmer i 2019. 

 

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  
Kasserer Steffen Davidsen gennemgår posterne i regnskabet.  

Året slutter med et underskud på kr. 20.052 
 

Regnskab godkendt. 
 

Spørgsmål fra salen i forbindelse med regnskab: 
 

Henning Busk: Spørger til om der skal betales negativ rente? 

Hertil svarer kasseren ”nej”. 

 

6. Fremlæggelse af budget v/Steffen Davidsen 
Steffen fremlægger det ”corona-justerede” budget for 2020 

Der budgetteres med et underskud på i alt kr. 4.400 
 

Budget godkendt. 
 

Spørgsmål fra salen vedrørende budget: 

Ingen. 
 

Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastsættes uændret til kr. 200,- årligt 

 

7. Forslag til vedtægtsændringer. 
 

 Ingen indkomne forslag. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i 

ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg: 

 Hanne Pedersen – Modtager genvalg 

 Per Villumsen – Modtager genvalg 

 Eddie Sørensen – Modtager genvalg 
 

 Alle valgt ved klapsalve. 

 



 

9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år 
På valg: 

1. suppleant Hans Jørgen Jensen – Modtager genvalg 

2. suppleant Anette Nees – Modtager genvalg. 
 

Begge valgt ved klapsalve. 

 

10. Valg til § 18 udvalget 
På valg: 

Margit Lysgaard – Modtager genvalg 

Henning Busk – Modtager genvalg  
 

Begge valgt ved klapsalve. 

 

11. Valg af registreret revisor for 1 år 
Forslag fra bestyrelsen er revisor Mette Degn, Revisionsfirmaet Peder Holt. 
 

Mette Degn valgt ved klapsalve. 

 

12. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

 

13. Eventuelt 
 Lotte Lassesen fortæller om foreningen Snorlige.  
 

 Dirigenten takker Bestyrelsen og Frivilligcenterets ledelse for deres arbejde. 
 

 Bestyrelsesformanden takker dirigenten og forsamlingen for fremmødet. 
 

 Generalforsamlingen er formelt afsluttet. 

 

Emma Thorup Jacobsen – Referent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


