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                               Referat fra generalforsamling d. 12. august 2020 i FrivilligThy 

 

 
Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af to stemmetællere. – Lise og Louise blev valgt. 

2. Valg af dirigent. – Leif B. blev valgt. 

3. Valg af referent. – Anders T. blev valgt. 

4. Fremlæggelse af årsberetning til drøftelse. – se bilag. 

Formanden fremlagde sin beretning og han berettede bl.a. om corona pandemien, 

strategiplan 2018-2024, vågekonerne (årets frivillige), gode ideer til hvordan vi afholder 

Frivillig Fredag på en alternativ måde efterlyses/hvordan gør vi os synlige på en anden 

måde? 

Spørgsmål fra salen blev besvaret. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. – se bilag. 

Hans Jørgen fremlagde regnskab og budget og han fremhævede at vi har en sund 

økonomi og et budget i balance. 

Spørgsmål fra salen blev besvaret. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret 

Forslag godkendt. 

7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. – se bilag. 

Præcisering af vedtægter. 

Forslaget godkendt. 

Ingen indkomne forslag fra medlemmer eller foreninger. 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Hans Peter Kragh – ønsker ikke genvalg 
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Kirsten Kristensen – ønsker ikke genvalg 

Anders Thøgersen – ønsker ikke genvalg 

Der tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og 

forskellige brancher, og som besidder forskellige relevante kompetencer – eksempelvis 

inden for ledelse, strategi og økonomi. 

Bestyrelsen foreslår Chresten Sixhøj, Henrik Jespersen og Sine Hertz Bjerregaard. 

Bent Fodgaard foreslås fra salen af Villy R. 

Bent F. trækker sit kandidatur. 

Chresten, Henrik og Sine er valgt til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor. 

Fortsætter som nuværende. 

10. Eventuelt. 

Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, Anni, dirigenten, referenten og 

bestyrelsen og de fremmødte til generalforsamlingen. 

Fra salen siges der tak til Anni for godt samarbejde igennem årene. 

Generalforsamlingen slutter kl. 20.12 

 

Referat ved Anders 

 


