
 

Referat af Frivilligcenter Ikast-Brandes generalforsamling 
Onsdag den 21. april 2021, online kl 19.00 - 20.00  

 

Deltagere: I alt 24 personer. 
 

Heraf repræsentanter fra følgende medlemsforeninger/grupper og personlige medlemmer: 

 Aktivitetshuset Ikast 

 Birgit Worm     

 DH Ikast-Brande 

 Foreningen Snorlige 

 Hjernesagen 

 Ikast Menighedsråd 

 KFUM Spejderne Ikast 

 KFV – Klovborg Friskoles Venner 

 Klovborg Lokal- og Udviklingsråd 

 Kræftens Bekæmpelse 

 Lisbeth Bjørn Hansen    

 PTU og Polioforeningen 

 Røde Kors Ikast 

 Røde Kors Nr. Snede / Ejstrupholm / Klovborg 

 Scleroseforeningen 

 Vores Ikast 

 Ældre Sagen Ikast 
 

Samt følgende øvrige deltagere: 

 Heinrich Rune     Politisk repræsentant. 

 Elisabeth Nedergaard Albæk  Frivillighedskoordinator Sundhed og ældre 

 Pernille Dernburg Pedersen              Teknisk assistance.  

 Steen Hebsgaard     Dirigent 

 Vibeke Grønskov    Leder af Frivilligcentret.        

 

Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 

Foreslået Sten Hebsgaard. Valgt ved ”klapsalve”.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og rettidig varslet.  

 

2. Valg af referent 

Forslået Vibeke Grønskov. Valgt ved ”klapsalve”. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere 

På grund af at generalforsamlingen i år afvikles online, var der kun behov for at vælge 1 stemmetæller. 



Foreslået Pernille Dernburg Pedersen. Valgt ved ”klapsalve”. 
 
 

4. Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt. 

Formand Per Villumsen gennemgik mundtligt bestyrelsens årsberetning, med nogle nedslag i 2020’s 
aktiviteter. Per talte ud fra Frivilligcentrets 7 indsatsområder, og kom bl.a. ind på følgende aktiviteter 
og tiltag:  
Afviklede kurser, ny pjece, adventskalender, samarbejdsmøder med kommunen, brugen af de sociale 
medier, samarbejde med gymnasiet, selvhjælps- og netværksgrupper, kortlægning af tilbud til mænd, 
videofortællinger om bæredygtige fællesskaber, samskabelse med VIA, udvikling af rummelige 
fællesskaber, stigende aktivitet i UngeRum samt interne aktiviteter som udarbejdelse af 
kompetenceskema for bestyrelsen og en frivilligpolitik gældende for frivillige med fast tilknytning til 
Frivilligcentret. 
Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsen, Vibeke som daglig leder og alle 
samarbejdspartnere og medlemmer.  
Slides fra beretningen er vedlagt referatet.  
 

Beretningen godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  

Kasserer Steffen Davidsen gennemgik posterne i regnskabet. Året slutter med et resultat på  
kr. 41.632 i overskud. 
 

Spørgsmål fra salen:  
Orla Bredgaard: EDB udgifter og revisorudgifter er steget en del i 2020, i forhold til budgettet. Er der 
en forklaring på dette? 
Svar: Den øgede revisorudgift skyldes ekstra arbejde med ekstraordinære dokumenter til 
Socialstyrelsen for regnskabsårene 2018 og 2019. En engangsudgift. 
Stigningen i EDB udgifter skyldes indkøb af ny computer. 
 

Regnskabet godkendt. 
 
6. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent. 
Steffen Davidsen gennemgik posterne i budgettet. Der budgetteres med et underskud på 1.900 kr. i 
2021. 
 

Spørgsmål fra salen:  
Trine Worm Nissen: Er der planer om at øge udgifterne til Frivillige og UngeRum fremover? 
Svar: Ja, det vil blive prioriteret i det omfang økonomien giver mulighed for det. Desuden er der 
opmærksomhed på at supplere udgifter til netop Frivillige og UngeRums aktiviteter med midler fra § 
18 puljen. 
 

Budgettet godkendt.  
 

Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.  
 

Kontingentet vedtaget uændret til kr. 200.- 

 

7. Forslag til vedtægtsændringer. 

Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer. 
 

Vedtægtsændringerne vedtaget.  

 

 

 



 

 

 

 

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

vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:  

Inger-Lise Katballe – modtager genvalg.  Blev genvalgt 

Bente Bjørnkjær – modtager genvalg.  Blev genvalgt. 

Steffen Davidsen – modtager genvalg. Blev genvalgt. 

Steffen Tolstrup – modtager ikke genvalg.  
 

Bestyrelsen havde forslag om nyvalg af Lisbeth Bjørn Hansen 
Der var ikke andre forslag fra salen.  
Lisbeth Bjørn Hansen blev valgt som det 4. bestyrelsesmedlem.  
 

Alle fire blev valgt ved klapsalve. 
 

9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år.  

1. suppleant Hans Jørgen Jensen – modtager genvalg.  

2. suppleant Annette Nees – modtager genvalg.  
 

Ingen andre forslag fra salen. Begge valgt ved klapsalve. 

 

10.  Valg til §18 udvalget. 

Margit Lysgaard – modtager genvalg.  

Henning Busk – modtager genvalg.  
 

Ingen andre forslag fra salen. Begge valgt ved klapsalve.  

 

11.  Valg af registreret revisor for 1 år 

Bestyrelsens forslag til registreret revisor er Mette Degn, Revisionsfirmaet Peder Holt.  
 

Ingen andre forslag fra salen. Valgt ved klapsalve. 

 

12.  Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

13.  Eventuelt. 

Ingen bemærkninger fra ”salen”. 

 

Bestyrelsesformanden takkede herefter dirigenten og forsamlingen for ”fremmødet”. 
 

Generalforsamlingen blev herefter formelt afsluttet.  

 

 

 

Vibeke Grønskov, referent. 

 


