FRIVILLIGCENTER SORØ
Referat fra orienteringsmøde og ordinær generalforsamling
tirsdag den 19.marts 2013 kl. 19.00
i Multisalen på Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø
Program:
A: Orientering og dialog om Frivilligcenter Sorø
- kom og fortæl os dine ønsker til frivilligcentret
B: Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Identifikation af stemmeberettigede
3. Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (Forslag: 100 kr.)
7. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Kasserer Dorrit Christensen.
Da vi kun er 3 bestyrelsesmedlemmer modtager vi meget
gerne forslag til flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
10. Eventuelt.
Referat:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over, at så mange var
mødt op og rettede en særlig velkomst til sekretariatsleder Casper Bo Danø fra FriSe.
A:

Casper Bo Danø fra FriSe orienterede om baggrunden for og formålet med oprettelse af
frivilligcentre. Han fortalte om, hvordan FriSe som paraplyorganisation for frivilligcentrene
kunne hjælpe med råd, vejledning, kurser m.v.
Deltagerne på generalforsamlingen drøftede områder, hvor frivilligcentret kunne assistere
medlemmerne, og bestyrelsen vil tage de mange input med i overvejelserne om centrets
fremtidige virke.

B:
Ad 1.

Dagsorden for generalforsamlingen.
Lone Ulholm valgtes som dirigent.
Dorrit Christensen og Frank Christiansen valgtes som stemmetællere.
Stemmeberettigede deltagere blev identificerede.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som efter enkelte spørgsmål og svar blev
godkendt.

Ad 2.
Ad 3.

Ad 4.
Ad 5.
Ad 6.
Ad 7.
Ad 8.

Ad 9.
Ad 10.

Da der ingen økonomisk aktivitet har været i 2012, var der intet regnskab til godkendelse.
Ingen indkomne forslag.
Efter en del drøftelser om kontingent og kontingentets størrelse, besluttede
generalforsamlingen et kontingent på kr. 50,- for 2013 og kr. 50,- for 2014.
Formanden orienterede om budgetrammen på kr. 740.000,- i 2013. Det endelige detaljerede
budget afventer de sidste aftaler med Sorø Kommune.
Der var genvalg af:
Dorrit Christensen
og nyvalg af:
Michael Daugaard og
Rosa Madsen.
Som suppleant valgtes:
Jesper Thomsen
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens valg af statsaut. revisor Preben Kellerstrøm fra
Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen.
Intet at referere.
Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen med en tak til dirigenten for vel udført
arbejde og en tak til deltagerne for en god og konstruktiv generalforsamling.

Referent:
Helge Christensen

