
 

 
 

Generalforsamling, Frivilligcenter Langeland 
D. 27. marts 2019 kl. 19.00 til 21.00  
i Frivilligcenter Langeland, lokale F1 

Referat 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg: 
 
Leif Ottesen vælges til dirigent 
Nina Andersen vælges til referent 
Lilli Kristensen, Tina Ryborg og Jens-Ole Hansen vælges til stemmeudvalg 
 
2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 
 
Frivilligcenteret har 46 medlemsforeninger og 7 støttemedlemmer. 
Ni stemmeberettigede foreninger er fremmødt til generalforsamlingen: Asperger Langeland, Café 
Langeland, Datastuen Langeland, Hjerteforeningen Langeland, Natteravnene Langeland, Netværksgruppen 
for Lungesyge, Rudkøbing Pensionistforening, Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Røde Kors Langeland. 
 
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
 
Jesper Holst fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen giver indtryk af et center i god udvikling med 
stigende aktivitetsniveau ift. medlemsforeninger og brug af husets faciliteter og personale. 
Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 
 
4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
Bestyrelsens kasserer, Heidi Larsen, fremlægger det reviderede regnskab for 2018. Regnskabet godkendes 
af generalforsamlingen. 
 
Konstitueret leder, Nina Andersen, fremlægger til orientering en samlet oversigt over alle frivilligcenterets 
indtægter og udgifter i 2018. Da frivilligcenterets økonomi, udover grundfinansiering, består af pulje- og 
fondsmidler til forskellige projekter, bliver disse revideret selvstændigt og indgår derfor ikke i 
hovedregnskabet. 
 
5. Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved daglig leder og mulighed for debat blandt de 
fremmødte 
 
Nina Andersen fremlægger Frivilligcenter Langelands arbejdsopgaver og opgavefordeling blandt 
medarbejderne på baggrund af centerets strategi. 



 

Nina Andersen fremlægger budget for 2019.  
 
6. Behandling af indkomne forslag 
 
Punktet bortfalder, da der ikke er indkomne forslag 
 
7. Fastsættelse af kontingent og minimumsstørrelse på støttebidrag 
 
Kontingent for medlemskab fortsætter som besluttet i 2018 på 200 kr. for medlemskab og 150 for 
støttemedlemskab.  
Der orienteres om, at der fejlagtigt ikke er blevet opkrævet kontingent efter de nye takster i 2019.  
De nye takster fra 2018 træder i kraft fra 2020. 
 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Jesper Holst, Røde Kors, Karina Jørgensen, Natteravnene og Heidi Larsen, Asperger Langeland er på valg. 
 
Jesper Holst og Karina Jørgensen vælges til bestyrelsen 
 
Heidi Larsen vælger ikke at genopstille, og vi siger derfor farvel til Heidi, som har gjort en stor indsats i 
frivilligcenterets bestyrelse siden foreningens stiftelse i 2013. 
 
Kirsten Jungsgaard, formand for Hjerteforeningens Lokalkomite, vælges til medlem af bestyrelsen.  
 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Til suppleanter vælges John Skredbjerg, Netværksgruppen for Lungesyge, og Ole Pedersen, Café Langeland.  
 
10. Valg af revisor og bilagskontrolant 
 
Til revisor vælges revisionsfirmaet Hartvig og Aalund, Nørrebro 55, Rudkøbing 
Revisor fungerer ligeledes som bilagskontrolant. 
 
11. Eventuelt 
Intet til eventuelt 
 
 
Efter den ordinære generalforsamling er der oplæg ved projektleder, Karin Schultz Ottesen, som fortæller 
om det tværkommunale projekt, Det Mobile Rådgivnings- og Aktivitetscenter.  


