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Thisted, den 26. april 2022.  

 
Referat af ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 26. april kl. 19.00 i FrivilligThys lokaler. 
 

FrivilligThy havde indbudt til ”en bid brød” inden generalforsamlingen – 26 
medlemmer havde taget imod tilbuddet. 

 
Før Generalforsamlingen fortalte H.P. Jarl om Thy Rock og frivillige. Der er tilknyttet 8 

idrætsklubber, 1100 frivillige og der kommer 10.000 gæster. 

 

Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af to stemmetællere. -  Karen Margrethe og Ingerlise 

2. Valg af dirigent. -  Leif Brogaard 

3. Valg af referent. - Henrik 

4. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. – Årsberetningen godkendt, 

teksten ligger på hjemmesiden. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. –  

Regnskabet blev omdelt. Der var debat om Frivillig Fredags budgets 

fremtræden i regnskabet. Der var ligeledes debat om størrelsen af 

egenkapitalen.  Bestyrelsesformanden tilkendegav, at egenkapitalens 

størrelse atter vil blive drøftet i bestyrelsen. 

Kresten Sigshøj redegjorde for sin manglende underskrift på regnskabet.  

Dirigenten bragte regnskabet til afstemning. Det blev vedtaget med 15 

stemmer for og 4 imod.  

6. Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret. - Vedtaget 

7. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer. – Ingen indkomne 

forslag 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Sine Hertz Bjerregaard genvalgt 
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Henrik Jespersen genvalgt 

Kresten Sigshøj modtager 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. - 

Sine Hertz Bjerregaard og Henrik Jespersen blev genvalgt. Hans Peter Kragh 

blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

9. Valg af revisor. – Revisionselskabet RSM Danmark genvalgt 

10. Eventuelt. – Bestyrelsesformanden takkede Kresten Sigshøj for 2 år i 

bestyrelsen og aftenens dirigent for veludført gerning. 

Henrik Jespersen, referent 


