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           Referat fra generalforsamlingen i FrivilligThy d. 19. marts 

2018. 
 

 
1. Valg af 

stemmetællere. 
Dorthe og Marianne valgt. 
 

2. Valg af dirigent. 
 
 
 

Leif Brogård valgt. 
 

3. Valg af referent. Anders T. valgt 

4. Fremlæggelse af 
årsberetning til 
godkendelse. 

Se bilag. 
Erik fremlagde årsberetning 
om årets gang og aktiviteter 
i FVT og en pejling på 
fremtiden i FVT. 
Indlæg ved Niels J. (DHF) 
som opponerer mod at § 18 
midler for fremtiden skal 
ansøges digitalt – en stor 
udfordring for små 
foreninger. 
Indlæg ved Per D. (DBS)- 
Er det muligt at 
årsberetning og regnskab 
kan rekvireres 8 dage før 
generalforsamlingen? 
Mere medindflydelse i 
beslutningerne i FVT 
Svar ved Erik. 
Der er i årets løb inviteret til 
medlemsmøder i FVT med 
mulighed for 
medindflydelse. 
Årsberetning vil fremover 
kunne rekvireres 2 dage før 
generalforsamlingen. 
Indlæg ved Ole S. (DBS) 
Ønske om at tage børsen 
op igen som tidligere. 
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Erik takker Finn G. for 
fortrinligt samarbejde i 
bestyrelsen og udtrykker 
glæde over at Finn 
fortsætter som frivillig i 
FVT. 
Årsberetning godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af 
regnskab og 
budgetter til 
godkendelse. 

Fremlagt ved Kirsten K. 
Se bilag. 
Indlæg ved Niels J.  
Kan se at der er betalt for 
bogføring – er det ikke 
muligt at få en frivillig til 
det? 
Svar: Er allerede planlagt til 
at ske pr. 01.04.18 
Indlæg ved Per D. 
Er det muligt med et adskilt 
regnskab for FVT og for 
Hovedkvarteret? 
Svar fra Erik: 
Det har altid været FVT der 
har driftet huset og derfor 
er der ikke et adskilt 
regnskab. 
Møde med 
Hjerneskadeforeningen her i 
marts. 
Indlæg ved Kaj K. 
Lang redegørelse fra 
revisionen og der mangler 
en afsluttende 
kommentar/en påtegnelse i 
regnskabet. 
Svar ved Erik 
Regnskabet er godkendt af 
revisionen. 
Indlæg ved Per D. 
Punktet beklædning, hvad 
går det ud på? 
Hvad er der brugt penge 
på? 
Svar ved Erik 
Der er brugt 0 kr. på 
beklædning. 
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Referent: Anders. 

Regnskab og budgetter 
godkendt.   

6. Fastsættelse af 
kontingent. 

Indlæg ved Per D. 
Vil gerne have tal for antal 
medlemmer i FVT. 
Svar ved Erik. 
Foreninger: 47 
Enkelt: 22 
Pensionister: 62 

  
 
 

7. Indkomne forslag. 
   

Ingen indkomne forslag. 

8. Valg af 3 
bestyrelsesmedlemm
er. 

              

Kirsten K., Hans Peter K. og 
Anders T. blev valgt. 

        9.         Valg af revisor. Genvalg af Brandt Revision 
Evt.   

 
Indlæg ved Kaj K.  
Evt. isolering af 
Hovedkvarteret i forhold til 
lyd og rumklang. 
Ældre sagen kan evt. 
finansiere. 
Svar ved Erik 
Den nye bestyrelse vil 
arbejde videre med dette. 
Indlæg ved Per D. 
Lysarmaturer larmer. 
 
Erik byder Hans Peter K. 
velkommen i bestyrelsen og 
slutter selve 
generalforsamlingen kl. 
20.05 
Herefter kaffe og 
smørrebrød. 

          


