Referat
af den stiftende generalforsamling for
”Frivilligcenter Gentofte”
mandag den 11. oktober 2010 kl. 17.00 på Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Referatet er opbygget over dagsordenen, idet kommentarer er indsat under de enkelte
dagsordenspunkter.

- Velkomst og præsentation af initiativet ved initiativgruppen
John Hebo Nielsen fra initiativgruppen bød velkommen. Han fortalte kort om initiativet til
oprettelse af et frivilligcenter i Gentofte Kommune og om de foregående møder, samt
forudsætningerne for at kunne oprette et frivilligcenter med statslig støtte. Derefter gennemgik
han dagsorden og bød velkommen til sekretariatschef i Frivilligrådet Terkel Andersen, som
fortalte kort om Frivilligrådet og regeringens civilsamfundsstrategi.
Initiativgruppen består af John Hebo Nielsen, Arne Madsen og Hugo Tietze.
Sammen med Jan Carstens, Morten Klinge, Jytte Larsen og Hans Rasmussen har de udgjort
den arbejdsgruppe, der på en række møder har udarbejdet forslaget til vedtægter for
”Frivilligcenter Gentofte”.
- Præsentationsrunde af de tilstedeværende

Arne Madsen, Netværksgruppen for flygtninge
Hanne Peylecke, Parkinsonforeningen
Hans Rasmussen, Danske Handicaporganisationer Gentofte
Hugo Tietze, Oldermand for Via Taf
Jacob Monies, Scleroseforeningen
Jan Carstens, SIG
Jan Chr. Mollerup, LEV
Jesper Dalhoff - personligt interesseret
John Hebo Nielsen, Gentofte Børnevenner
Jytte Larsen m. ledsager, DDS/BUS
Jørgen Løkke, Lions Club Hellerup
Leif Madsen, Boligerne Kildeskov Park
Lene Jelstrup, Gigtforeningen
Mitzi Reinau, Astma Allergi Danmark
Morten Klinge, Ungdommens Røde Kors
Søren Harboe, Gigtforeningen
Terkel Andersen, Sekretariatschef i Frivilligrådet
Torben Søbirk, Dansk Blindesamfund
- Pause - deltagere der ikke ønsker at tage ejerskab i valghandlingen kan nu trække sig
fra den stiftende generalforsamling. De tilbageværende er forpligtende medlemmer
Pausen blev flyttet til punktet efter foreningens stiftelse, da deltagerne skulle have mulighed
for at kende vedtægten inden stillingtagen til medlemskab.

På en forespørgsel fra salen gennemgik John Hebo Nielsen formålet for Frivilligcentret
suppleret med en kort beskrivelse af Frivilligrådet (FriSe) af Terkel Andersen.
- Valg af dirigent
Initiativgruppen foreslog Terkel Andersen, der blev valgt.
- Valg af referent/er
Hugo Tietze blev foreslået, og Mitzi Reinau meldte sig, således at Hugo Tietze løbende kunne
ajourføre vedtægten.
- Valg af stemmetællere
Hanne Peylecke og Jørgen Løkke blev valgt.
- Gennemgang af vedtægterne – dirigenten gennemgår de enkelte paragraffer og
modtager kommentarer og ændringsforslag fra de tilstedeværende
Ang. den endelige vedtægt - se vedhæftede!
Drøftelsen af vedtægten medførte nedenstående kommentarer:
§ 5 stk. 3: ”Hvis et valgt bestyrelsesmedlem har varigt forfald …”
Varigheden af ”varigt forfald” fastsættes af bestyrelsen og vil fremgå af den af bestyrelsen
udarbejdede forretningsorden.
§ 5 stk. 7: ”Der udarbejdes en stillings- og funktionsbeskrivelse for lederen.”
Ansættelsesproceduren vil fremgå af den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.
§ 8 stk. 1: Der blev gennemført en afstemning om, hvorvidt en vedtægtsændring skal vedtages
med mindst 2/3 af foreningens medlemmer eller mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
12 stemte for at bibeholde den oprindelige vedtægtsformulering, 4 stemte imod.
- Dirigenten erklærer foreningen for stiftet
Dirigenten takkede for den aktive medvirken ved gennemgangen af vedtægterne og erklærede
hermed foreningen for stiftet.
Generalforsamlingen holdt en pause, hvor der blev serveret sandwich.
- Valg til bestyrelsen (indtil den ordinære generalforsamling 2012)
John Hebo Nielsen havde allerede ved indledningen af mødet understreget, at næste
ordinære generalforsamling er 2011.

Initiativgruppen foreslog, at arbejdsgruppens medlemmer stillede op til bestyrelsen, hvilket
alle 7 var villige til.
Jan Carstens, John Hebo Nielsen, Morten Klinge, Jytte Larsen, Arne Madsen, Hans
Rasmussen og Hugo Tietze blev valgt uden modkandidater.
- Valg af suppleanter
Leif Madsen og Mogens Røstkjær blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Initiativgruppen meddelte, at Mogens Røstkjær, der ikke var til stede, havde givet tilsagn om at
lade sig opstille som suppleant.
- Valg af kritiske revisorer
Torben Søbirk og Jørgen Løkke blev foreslået og valgt uden modkandidater.
- Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået sat til 200 kr. pr. medlem.
Begrundelsen er, at Frivilligcentret minimum skal have 20 medlemmer for at opnå støtte, og
kontingentet til den landsdækkende sammenslutning (FriSe) er 4000 kr. årligt.
Det foreslåede kontingent blev vedtaget.
- Afslutning af generalforsamling:
Ved afslutning af den stiftende generalforsamling bedes alle stemmegivende deltagere
indmelde sig ved at indsætte kontingent på foreningens bankkonto med foreningens
navn
Organisationerne opfordres til at indmelde sig i ”Frivilligcenter Gentofte” senest den 1.
november 2010, da ansøgningsfristen til Frivilligrådet er den 15. november 2010.
Bestyrelsen vil snarest udsende de nødvendige oplysninger, for at indmeldelse kan foretages.
Herefter blev kommende arbejdsopgaver samt det udarbejdede budget gennemgået.
Under mødet blev deltagerne bedt om at sætte deres underskrift på deltagerlisten, for at
bestyrelsen kunne bruge deltagerlisten som støtteerklæring ved henvendelsen til kommunen.
Tirsdag den 12. oktober ville bestyrelsen aflevere ansøgning om kommunal støtte bilagt
vedtægten, budgettet, den underskrevne deltagerliste og støtteerklæringen fra DH-Gentofte til
Gentofte Kommune.
Bestyrelsen afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen et kort møde, hvor den
konstituerede sig med John Hebo Nielsen som formand, Hans Rasmussen som næstformand
og Hugo Tietze som kasserer.
Bestyrelsen aftalte, at Jan Carstens, John Hebo Nielsen, Jytte Larsen og Hans Rasmussen er
på valg 2012, og at Arne Madsen, Hugo Tietze og Morten Klinge er på valg 2011.

Hugo Tietze og Mitzi Reinau, referenter.

Terkel Andersen, dirigent

