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Thisted, den 5. maj 2021.  
 

Referat af  ordinær generalforsamling 
MANDAG den 14. juni kl. 19.00 

i 
KULTURRUMMET, Tingstrupvej, Thisted 

 
Generalforsamlingen skulle efter vedtægterne være afholdt inden udgangen af april; 
men coronarestriktionerne har forhindret dette. 
 
 

Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af to stemmetællere. 

Pia Kelller  og Karen Margrete Breum Larsen blev stemmetællere 

2. Valg af dirigent. 

  Dirigent: Leif Brogaard 

3. Valg af referent. 

Referent: Henrik Jespersen 

4. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. 

Årsberetningen blev fremlagt og godkendt. Den kan ses på 

hjemmesiden. Der var debat om en kommunal borgerrådgiver 

med opfordring til at Frivillig Thy går ind i sagen. Det er sat på 

bestyrelsens dagsorden. Der var desuden debat om opsigelse af 

driftsoverenskomsten med Hovedkvarteret.  

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt, idet det blev 

påpeget, at Frivillig Fredag mangler i regnskabet. Beløbet vil 

figurere som passiv i næste regnskab.  
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6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet er kr. 300. - for foreninger. kr. 125. - for personer og 

kr. 75. - for pensionister 

7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. 

Der var ikke indkommet forslag 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 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. 

På valg er: 

Erik Odgaard – modtager genvalg 

Anna Hedeholm Larsen – modtager genvalg 

Hans Jørgen Ravnborg – modtager genvalg  

Alle blev genvalgt uden modkandidater 

9. Valg af revisor. 

Vi beholder den hidtidige revisor 

10. Eventuelt. 

Der var debat om frivillige foreningers eventuelle kontrakt med 

kommunen. Der var forslag om forsøg på at koordinere 

arrangementer og andre initiativer de enkelte foreninger imellem, 

f.eks. via et årshjul. 

Villy Rønn blev gratuleret med at være kommet på et frimærke.  

 

 


