
                          

                                      Referat fra Frivilligcenter Sorø Generalforsamling 

                                                                  D.03.05 2022  

                                                        Afholdt i Stenlille Kulturhus 
 
Marc Olsen, flygtningekoordinator i Dansk Folkehjælp, indledte aftenen på generalforsamlingen i 
Frivilligcenter Sorø med et indlæg om hvordan frivillige foreninger kan forberede sig på evt. modtagelse af 
ukrainske flygtninge. 
Tak til Marc for et fint oplæg. 
 
Billeder fra generalforsamlingen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/vNX9NPvQrgGadDM57 

Dagsorden/referat: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere  

 Som dirigent foreslog bestyrelsen Klaus Ekman, denne blev valgt med akklamation. 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, der blev ført referat ved 

Christina Hannine. 
 Det blev skønnet, at der ikke var behov for stemmetællere 

2. Identifikation af stemmeberettigede  

 Stemmeberettigede blev identificeret, i alt var 25 deltagere/foreninger mødt frem.  

 3. Årsberetning 2021 fremlægges til godkendelse  

 Formanden for Frivilligcenter Sorø, Michael Søndergaard Daugaard, fremlagde årsberetning 2021, 
som på forhånd var lagt ud på hjemmesiden: https://frivilligcenter-soroe.dk/ 

 Årsberetningen blev godkendt. 

4. Forelæggelse af regnskab 2021 til godkendelse  

 Kassereren for Frivilligcenter Sorø, Jesper Thomsen, fremlagde regnskabet for 2021. 
 Regnskabet godkendt 

5. Indkomne forslag  

 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden fristens udløb, punktet blev sprunget over  

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

 Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat fastsættes til kr. 50.-, hvilket blev vedtaget 

7.Forlæggelse af budget for det kommende år til orientering 

 Kassereren for Frivilligcenter Sorø, Jesper Thomsen, fremlagde bestyrelsens budget for det 
kommende år.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 



 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg for 2 år: Elisabeth Rasmussen, Rolf Lehrmann og Jesper 
Thomsen. Alle tre blev genvalgt. Ingen stillede op til posten som suppleant, hvilket blev accepteret. 

 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor  

 Bestyrelsen foreslog genvalg af Godkendt Revisionsanpartsselskab Dalsgaard, Stahl & Wøldike, disse 
blev genvalgt. 

10. Eventuelt 

 Frivilligcenter Sorø vil undersøge muligheden for nye fysiske rammer, ikke nødvendigvis i Sorø 
bymidte 

 
Frivilligcenterets bestyrelse og den nye centerleder, som er ansat pr. 1. april 2022. 
Fra venstre: Foreningens kasserer, Jesper Thomsen, Rosa Madsen, Anne Birthe Ottsen, centerleder Christina 
Hannine, Elisabeth Rasmussen, Rolf Lehrmann og formand for bestyrelsen Michael Daugaard. 

 


