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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FRIVILLIGCENTRET 
onsdag den 18.3.2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på KulturØen 

 
 
27 personer deltog, og 15 medlemmer var repræsenteret/havde stemmeret. Den fungerende formand Hans-
Jørgen Tarup Nielsen bød velkommen.   
 
Generalforsamlingen blev indledt med Frivilligcentrets nye slagsang.   
 
 
 
 

 
Pkt. 

 
Dagsorden ifølge vedtæg-
ternes § 6 

 

 
Referat 

1. Valg af dirigent, referent samt 2 
stemmetællere 
 

Mogens K. Hansen blev valgt som dirigent, Bente Holm som 
referent, Thorkild Damm og Jørgen Jensen som stemmetæl-
lere.  
 
Dirigenten takkede for valget. Generalforsamlingen blev er-
klæret for lovlig indvarslet.  
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  
 

2. Formandens beretning 
aflægges 
 
 

Beretningen kan hentes under ’Referater’ på Frivilligcentrets 
hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk i hovedmenuen 
’Om os’.  
 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen indledte sin beretning med nogle 
landspolitiske perspektiver. Bl.a. fortalte han, at Danmark 
har ca. 101.000 frivillige foreninger, og at i 2012 var 600.000 
danskere over 16 år engageret i frivilligt arbejde. Han kom 
med bud på, hvad Frivilligcentret som minimum skal yde og 
gav eksempler på nye ord og begreber, der indgår i debat-
ten, og som den frivillige verden nødvendigvis må definere 
og forholde sig til.  
Også opmærksomheden på frivilligheden som en væsentlig 
part i udviklingen af velfærdssamfundet og et bæredygtigt 
samfund blev omtalt ligesom nødvendigheden af et endnu 
tættere samarbejde med eksempelvis Kommunen.  
Hans-Jørgen Tarup Nielsen konkluderede, at Frivilligcentret, 
de frivillige og de frivillige organisationer ikke bliver arbejds-
løse de næste mange år.  
 
Om året der er gået omtalte Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
bl.a.: 

- Bestyrelsens arbejdsform og mødefrekvens 
- Månedens forening 



  

- Nye medlemsforeninger 
- Frivilligdagen 
- Nyhedsbreve 
- Hjemmeside og Facebook 
- Annonceringsaftalen  
- Spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne 
- Lokalesituationen, mødelokalets indretning og APV 
- Visions-, formål- og målpapir samt værdigrundlaget 
- 5 års fødselsdagen 
- Opkvalificering af bestyrelsesarbejdet 
- Årsmødet i FriSe og i Frivilligrådet 
- Afvikling af 3 kurser for medlemmerne 
- Tilbud om økonomisk rådgivning til unge 
- Projekt ensomme borgere og tilskud til folder 
- Samarbejdet, herunder de faste møder med Middel-

fart Kommune 
- Dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget, 

herunder de særlige indsatsområder for 2015 samt 
Frivilligcentrets ønske og behov for bedre lokaliteter.  
Drøftet blev også et frivillighus.  

 
Om opgaverne i 2015 fortalte fg. formand Hans-Jørgen 
Tarup Nielsen at de bliver mangfoldige, men at bestyrelsen 
nu har visions- og værdipapiret at rette sig efter, drøfte og 
beslutte sig i henhold til. Han nævnte, at bestyrelsen frem-
over vil udarbejde indsatsområder, der rækker 2-3 år frem. 
 
Den fg. formand nævnte herefter en række opgaver, hvoraf 
flere er nye tiltag - den vigtigste opgave vil fortsat være for-
eningsservicen – og han konkluderede, at bestyrelsen og 
kontoret ikke vil mangle arbejdsopgaver.   
 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen sluttede sin beretning med at 
citere Frivilligcentrets vision, der er …’et stærkt og mangfol-
digt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig 
indsats og hente hjælp og støtte. ’ 
 
Herudover rettede han en tak til bestyrelsen og Middelfart 
Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde, til kontoret 
og ikke mindst til de frivillige foreninger, der udfører et 
enormt og nødvendigt arbejde, samt til de frivillige, som ud-
fører arbejdet. 
 
Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen, og denne blev 
herefter taget til efterretning. 
 

3. Regnskabet aflægges Regnskabsfører Jørgen Jensen fremlagde regnskabet for 
2014, der viste et overskud på 218.785 kr. og en balance på 
237.061 kr.  
 
Regnskabet blev taget til efterretning.  
 
Lønniveauet for Frivilligcentrets medarbejder blev kommen-
teret.  
 
Regnskabet kan hentes på Frivilligcentrets hjemmeside un-
der ’Referater’ i hovedmenuen ’Om os’.    
 

4 Budgettet fremlægges Budgettet for 2015 blev fremlagt med indtægter på 770.000, 
hvoraf grundfinansieringstilskuddet fra Staten udgør de 
350.000 kr. Udgifterne er budgetteret til 770.000. 



  

 
Der blev stillet et opklarende spørgsmål til posten ’bestyrel-
sesudgifter’.  
 
Budgettet kan hentes på Frivilligcentrets hjemmeside under 
referater i hovedmenuen ’Om os’.   
 

5. Behandling af indkomne forslag 
  

a. Vedtægtsændringer 
b. Øvrige indkomne for-

slag  
 

 
 

a. Ingen forslag indkommet 
b. Ingen forslag indkommet  

6. 
 

Valg til Frivilligcentrets bestyrel-
se 

a. Formand vælges for 2 
år  
 

b. 3 bestyrelsesmedlem-
mer vælges for 2 år (+ 
evt. 1 bestyrelsesmed-
lem for 1 år) 
 

c. 3 suppleanter vælges 
for 1 år  

 

a. Der skulle vælges formand for en ny 2-årig periode, 
da den sygemeldte formand Palle Hansen havde 
meddelt, at han ønskede at nedlægge sit formands-
hverv.  
 
Som formand og uden modkandidat valgtes den fg. 
formand Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Røde Kors, 
Middelfart Afd. 
 

b. På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer:  
Irma Greve, Jonna Hansen Madsen og Allan Bent-
zen, som var indtrådt i bestyrelsen ved årsskiftet 
2014/2015 i stedet for Gitte Nielsen.  
 
For 2 år og uden modkandidat valgtes: 
1. Jonna Hansen Madsen, Diabetesforeningen og 
2. Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 
3. Ingen kandidat meldte sig til den 3. bestyrelses- 
    post.   
 
Jfr. vedtægternes § 5 skulle der endvidere vælges 1 
bestyrelsesmedlem for 1 år, da den valgte formand 
havde 1 år tilbage af sin valgperiode. 
 
For 1 år og uden modkandidat valgtes: 
Stine Engelhardt Ibsen, Familienet Brogaarden 
 

c. Som suppleanter for 1 år og uden modkandidater  
valgtes i følgende rækkefølge: 
1. Irma Greve, Centerrådet i Skovgade 
2. Palle Hansen, Bedre Psykiatri 
3. Per Laugesen, Høreforeningen, Middelfart Lokal- 
    afd. 

 

7..  Valg af revisor og revisorsup-
pleant – vælges for 1 år 

Som revisor valgtes: 
Mogens Petersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, 
Fredericia. 
Som revisorsuppleant valgtes: 
Danrevi Søndersø, Godkendt Revisionsaktieselskab, Søn-
dersø. 



  

 
8. Eventuelt Formanden takkede den afgående formand Palle Hansen for 

hans store indsats og engagement med oprettelse og udvik-
ling af Frivilligcentret i Middelfart Kommune. Han takkede 
ligeledes den afgående suppleant Margit Nielsen for hendes 
indsats i bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen var nu afsluttet. Dirigenten takkede for 
god ro og orden og formanden takkede dirigenten.   
 
Følgende medlemmer af Frivilligcentret deltog i generalfor-
samlingen: 
Dansk Røde Kors, Middelfart, Bedre Psykiatri, Dansk Handi-
capforbund, Ældre Sagen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart, 
Høreforeningen, Middelfart Handicap Boccia Klub, Gigtfor-
eningen, Middelfart Pensionistforening, Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse, Middelfart Efterløns- og Pensionist-
klub, Diabetesforeningen, Familienet og Frivillignet.   
 

 
Efter generalforsamlingen holdt Louise Lennon et inspirerende og relevant foredrag over temaet ’involvering 
af frivillige’. Slides fra foredraget udsendes til deltagerne.  
 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen takkede for fremmødet.  
 
 
 
Middelfart, den 13.4.2015 
 
 
 
Mogens K. Hansen   Bente Holm 
dirigent    referent 
 
 


