
 

Generalforsamling onsdag den 25.marts 2015  
Frivilligcenter Langeland  
 
Referat:  
 
Generalforsamlinger er lovligt indkaldt  
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg:  

Dirigent:  Leif Ottosen 

Referent:  Klaus Stormgaard 

Stemmeudvalg: Lisa Pihl  

   Hanne Andersen  

   Lilli Kristensen 

   

2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af 
fremmødte medlemmer: 

Fjorten fremmødte medlemmer af femogtyve. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig  

  

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til 
godkendelse:  

Frivilligcenter Langelands bestyrelsesformand Pia E 
Andersen fremlagde beretning for det forløbne år til 
gokendelse: 

Beretning godkendt 

(Pia E. Andersens beretning vedlagt som bilag) 



4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til 
godkendelse:  

Frivilligcenter Langelands kasser Heidi Larsen fremlagde 
revideret regnskab til godkendelse: 

Revideret regnskab godkendt 

(Regnskabet vedlagt som bilag) 

5. Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og 
mulighed for debat blandt de fremmødte:  

Frivilligcenter Langelands kasser Heidi Larsen orienterede 
om budgettet for det kommende år. 

(Budgettet vedlagt som bilag) 

Leder af Frivilligcenter Langeland Linda Dybdal Nielsen 
orienterede om planer for det fremtidige arbejde i 
Frivilligcenter Langelands regi.    

(Linda Dybdal Nielsens oplæg vedlagt som bilag)  

6. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændringer af § 4, stk. 
1 og § 6, stk. 3 pkt. 2 og 5:  

Vedtægtsændringer godkendt 

7. Fastsættelse af kontingent og minimumsstørrelse på 
støttebidrag:  

Kontingentet er uændret 150 kr. for foreninger og 100 kr. 
for virksomheder og 50 kr. enkeltpersoner. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af tre medlemmer Pia E 
Andersen, Heidi Larsen og Karina Jørgensen: 

Der er genvalg til bestyrelsen til Pia E. Andersen, Heidi 
Larsen og Karina Jørgensen  



9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

John Skredbjerg Lungeforeningen og Leif Ottosen Røde 
Kors vælges som suppleanter  

10. Valg af revisor og billagskontrollant 

Genvalg til Revisor Pwc  

Genvalg til bilagskontrollant Ann Jeppesen   

11. Eventuelt: 

Ann Jeppesen ønskede at rose medarbejderne ved 
Frivilligcenter Langeland for den indsats de har ydet for det 
frivillige Langeland  

 

   Referent  

   Klaus Stormgaard 

   Fredag den 10. april 2015 


