Referat
Foreningen Frivilligcenter Langelands generalforsamling
Den 14. april 2021 kl. 19 – 20:30
Generalforsamlingen foregik online via Teams.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Rasmus Skov Larsen vælges som dirigent.
Nina Andersen vælges som referent.
Stemmeudvalget bortfalder, da bestyrelsen ønsker at holde en ekstraordinær
generalforsamling i tilfælde af, at der er behov for skriftlig afstemning til valg af
bestyrelsen.
2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
Daglig leder, Nina Andersen, orienterer om, at foreningen har 54 medlemmer.
Til generalforsamlingen er registreret 8 fremmødte medlemmer hvoraf 1 er støttemedlem,
og derfor ikke har stemmeret ved generalforsamlingen.
De fremmødte medlemmer er:
Røde Kors Langeland
Ældre Sagen Langeland
Hjerteforeningen Langelands Lokalkomite
Pensionistforeningen Rudkøbing
Langelands Biavlerforening
Asperger Langeland
Hjerneskadeforeningen Sydfyn
Socialdemokraterne Langeland (støttemedlem)
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Formand, Jesper Holst, fremlægger beretning for det forløbne år. Beretningen kan læses på
frivilligcenterets hjemmeside.
Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer, Lisbet Nyboe, fremlægger regnskab for 2020.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
5. Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og mulighed for debat
blandt de fremmødte
Daglig leder, Nina Andersen, holder oplæg om det fremtidige arbejde i frivilligcenteret
samt budget for 2021.
Der er ingen kommentarer til det fremtidige arbejde eller budgettet.

6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:
1. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:
§ 5. Stk. 3, pkt. 10 hvor der står: Valg af revisor og bilagskontrollant, ændres til: Valg af
revisor.
Begrundelse:
Ved sidste generalforsamling den 11. marts 2020 besluttedes det, at bestyrelsen skulle
drøfte, om der fortsat var behov for en bilagskontrollant.
Med den tætte og løbende opfølgning af regnskabet ved hvert bestyrelsesmøde samt
jævnlige tjek foretaget af foreningens leder, kasserer og konteringsfrivillige, vurderer
bestyrelsen, at der ikke er behov for krav i vedtægterne om valg af bilagskontrollant.
Generalforsamlingen vedtager forslaget om vedtægtsændring.
2. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:
§6, Stk.2. nederst: Suppleanter deltager ved forfald på møderne. Suppleanter, der er
indtrådt i bestyrelsen fra et afgående medlem, overtager det afgående medlems
valgperiode, ændres til: Suppleanter, der er indtrådt i bestyrelsen fra et afgående medlem,
overtager det afgående medlems valgperiode.
Begrundelse: Ved udeladelsen af: Suppleanter deltager ved forfald på møderne bringer vi
bestyrelsens forretningsorden i overensstemmelse med vedtægterne.
Generalforsamlingen vedtager forslaget om vedtægtsændring.
7. Fastsættelse af kontingent og minimumsstørrelse på støttebidrag
Generalforsamlingen beslutter at foreningen fastholder kontingent på 200 kr. og 150 kr. for
støttemedlemskab
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Jesper Holst, Røde Kors Langeland
Lisbet Nyboe, Langelands Biavlerforening
Kirsten Jungsgaard, Hjerteforeningens Langelands Lokalkomite
Alle modtager genvalg.
Alle genvælges til bestyrelsen af generalforsamlingen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jesper Holst oplyser at John Skredbjerg, Netværksgruppen for Lungesyge, og Ole Pedersen,
Café Langeland, ønsker at genopstille.
Begge genvælges som suppleanter af generalforsamlingen.

10. Valg af revisor og bilagskontrolant
Bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Hartvig og Aalund, Nørrebro 55, Rudkøbing
Hartvig og Aalund vælges til revisor af generalforsamlingen.
Valg af bilagskontrollant bortfalder jf. vedtægtsændring under punkt 6.
11. Eventuelt

Intet til eventuelt

