REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 kl. 19:00 via den digitale
platform Zoom grundet de særlige nationale omstændigheder.

1)
John Hebo bød velkommen og foreslog Anders Holde som dirigent. Dette blev godkendt.
Anders Holde takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Han forklarede, at man normalt kunne forlange skriftlig afstemning, men at dette
ikke var muligt digitalt. Spurgte om man var indforstået med afstemning ved
håndsoprækning. Der var tilslutning til dette.
2)
Valg af referent. Bestyrelsen foreslog Karin Rasch. Dette blev godkendt.
3)
Valg af stemmetællere. Registrering af deltagere i mødet blev foretaget. De
stemmeberettigede var identificeret forud for mødet. Som stemmetællere blev valgt Leyla
og Cathrine.
4)
Bestyrelsens årsberetning til godkendelse. John Hebo henviste til den udsendte
årsberetning. Gjorde navnlig opmærksom på, at 2020 havde været et år med mange
omstillinger på grund pandemien.
Der havde været stigende efterspørgsel på rådgivning fra foreninger især om corona.
Selvhjælpen havde kunnet holdes i gang. Fejring af Frivilligheden var blevet ændret på
grund af forsamlingsforbuddet. I stedet havde man inviteret foreninger til at få optaget en
præsentationsvideo.
Prisen for corona var, at mange frivillige havde trukket sig, og der skulle arbejdes hårdt for
at komme i gang igen.
Foreningen Byens Hus var blevet stiftet, og Leyla var blevet valgt ind i bestyrelsen.
Klubberne havde været hårdt ramt, men på nær klubberne havde det været muligt at
opretholde et generelt højt aktivitetsniveau.
Stor anerkendelse til personalet, de frivillige og til samarbejdet med Gentofte Kommune.
Anders Holde konstaterede, at årsberetningen var godkendt.
5)

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Jens Tarp gennemgik regnskabet
og henviste især til, at der havde været et mindre forbrug end budgetteret, men at disse
beløb var overført til budgettet for 2021.
Regnskabet blev godkendt.
6)
Forelæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse af uændret kontingent.
Begge dele blev godkendt.
7)
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2år.
Forslag:
Anders Holde, Gentofte Brandmuseum,
Preben Herholdt Rasmussen, Skolens Venner
Lise Høyrup, Netværkshuset
Alle blev genvalgt.
8)
Valg af to suppleanter for 1 år.
Forslag:
Florence Laraignou, Røde Kors
Vibeke Preisler, Friluftsrådet
Begge blev valgt.
9)
Valg af to kritiske revisorer.
Forslag:
Anker Tvermosegård, Hemingway
Søren Vejby-Sørensen, Gentofte Kinos Venner.
Begge blev valgt
10)

Indkomne forslag
Ingen forslag
11)
Eventuelt. Anders Holde konstaterende, at ingen havde supplerende bemærkninger og
takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet tilbage til formanden.
Formanden takkede dirigenten for veludført hverv og erklærende generalforsamlingen for
afsluttet.

