
Referat Generalforsamling 
Onsdag d. 29/3-2017 kl. 19.00

Nytorv 8

Der deltog 29 stemmeberettigede   

1. Valg af to stemmetællere. Ronja Krogh og Lise Volder

2. Valg af Dirigent. Lejf Brogaard

3. Valg af referent. Bent Hansen

4. Fremlæggelse af årsberetning 
til godkendelse.

Formanden fremlagde en fyldig 
årsberetning om årets mange aktiviteter- 
der blev blandt andet har betydet en 
væsentlig udvidelse af FrivilligThys 
aktiviteter og fysiske rammer.               
Der blev stillet spørgsmål fra ”salen” til 
mærkning for blinde- til etablering og drift 
af hovedkvarteret samt til 
personalesituationen.                     
Formanden og bestyrelsesrepræsentanter 
svarede til spørgernes tilfredshed og 
beretningen blev godkendt med klapsalver.
Formanden takkede for et godt år for 
FrivilligThy og en særlig tak til Hans Peter 
Kragh, der har valgt ikke at genopstille til 
bestyrelsen og til alle de mange frivillige 
kræfter, der gang på gang yder en stor 
indsats i dagligdagen.             

5. Fremlæggelse af regnskab og 
budgetter til godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet og der 
blev stillet spørgsmål til postering af 
personaleudgifter og overskuddet fra årets 
Frivillig fredag. (der er bogført under 
”øvrige tilskud” Men er øremærket til 
Frivillig fredag)
Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen.                              
Kassereren fremlagde budget 2017 Som 
blev godkendt. 
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6. Fastsættelse af kontingent. Uændret. 

7. Indkomne forslag herunder 
forslag til vedtægtsændringer. 

Ingen
  

8. Valg af tre 
bestyrelsesmedlemmer.     
Hans Jørgen Ravnborg 
(modtager genvalg)                
Erik Odgaard            
(modtager genvalg)                
Hans Peter Kragh       
(modtager ikke genvalg)  

  

Valgt til bestyrelsen.                           
Hans Jørgen Ravnborg, Erik Odgaard og 
Anna Hedeholm Larsen.                
Nuværende bestyrelse:
Erik Odgaard, Hans Jørgen Ravnborg, Anne
Hedeholm Larsen, Kirsten Kristensen, Finn 
Graversen, Anders Thøgersen og Ellen Kirk.

9. Valg af revisor. Genvalg. 

10. Eventuelt. Opfordring til, at kommunikationen 
forbedres. Spørgsmål vedr. telt til Frivillig 
fredag. Flere forskellige holdninger til 
egenbetaling ved brug af telt til F.F.   
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