
Referat af generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp, Græsted 

Afholdt d. 25. april 2018 i Glimt, Græsted Hovedgade 34, b. 

 

 

Arrangementet startede klokken 18.00 med fællesspisning for cirka 65 medlemmer. 
Generalforsamlingen startede klokken 19.15. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller                                                                                
Timm Nielsen blev valgt som dirigent. Nana Bryder blev valgt som referent. Bente Most 
samt Mona Bechmann blev valgt som stemmetællere. 
 

2. Formandens beretning                                                                                                                
Formand Hans Laurits Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning.                                            
Beretningen blev godkendt. 

 

3. Daglig leders beretning                                                                                                                           
Leder Tina Krognos Nørgaard fremlagde sin beretning.                                                                   
Beretningen blev godkendt. 

 

4. Kassereren fremlægger regnskab                                                                                           
Kasserer Kirsten Jacobsen fremlagde et revideret årsregnskabet, som viste et overskud på 
cirka 30.000 kr. Årsager til et overskud mod et minus på 130.000 for året før skyldes blandt 
andet, at der ikke har været perioder med dobbelt lønudgifter samt at der generelt har 
været færre udgifter til husets drift. 
Regnskabet blev godkendt 

5. Behandling af indkomne forslag 
 
Fastsættelse af kontingent for 2019 

Bestyrelsen foreslog at øge det årlige kontingent fra 50 til 100 kr. for foreninger og 

grupper. Skulle man som enkeltindivid/privat person og bruger af huset ønske at støtte 

huset gennem personligt støttemedlemskab, hilses dette meget velkomment.  

Forslaget blev stemt igennem med overvejende flertal.  

Kontingentforhøjelsen vil derfor træde i kraft fra og med 2019. 

 



Ændringer af formålsparagraf §2 stk. 4 

Ny ordlyd på denne paragraf blev vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelse (2  medlemmer og 2 suppleanter) 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen blev genvalgt for 2 år      
Bestyrelsesmedlem Lis Kroghsbo blev valgt for 2 år      
Suppleant Ingelise Bering blev genvalgt for 1 år 
Suppleant Kirsten Ambus blev genvalgt for 1 år 
 
Hans Laurits Jørgensen fortsætter i sin periode 
Knus Lolk Kristensen fortsætter i sin periode 
Kirsten Frandsen - kommunal repræsentant, valgt af kommunen, fortsætter 
 

7. Eventuelt 
 
Ole Thomsen genindtræder som formand i Frivilligt Forum efter tre års pause. 
 
Jan Most gjorde status over projekt Skolens venner og opfordrede til at melde sig som 
frivillig i projektet.  

 
 

 

 

 


