
 

         

  
 
 
 

Referat fra Frivilligcenter Helsingørs generalforsamling, 
torsdag den 10. september 2020 kl. 19-21 

 
 
 
Dagsorden 
 

a. Valg af 2 stemmetællere 
 

b. Valg af dirigent  
 

c. Valg af referent 
 

d. Bestyrelsens årsberetning 
 

e. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
 

f. Indkomne forslag 
 

g. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Bestyrelsen foreslår uændret 
kr. 200 for medlemsforeninger. 
 

h. Forelæggelse af budget for det kommende år 
 

i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

j. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår at Peter Kallermann, Helsingør, fortsætter 
 

k. Eventuelt 
 
 
 
  



 

         

 
Ad A Der blev valgt to stemmetællere, Louise Lahn Sørensen, projektleder i Frivilligcenter Helsingør og Michael 
Scmidt Projektmedarbejder i Gælds og Økonomirådgivningen under Frivilligcenter Helsingør. 
 
Ad B Jørgen Hoppe blev valgt som dirigent.  
 
Ad C Line Dietz Bjerregaard blev valg som referent. 
 
Ad D Den skriftlige årsberetning for 2019 blev omdelt og formand for frivilligcenterets bestyrelse, Jytte 
Mejnholt, fremlagde mundtlig beretning. Hun indledte med kort at fortælle om Corona- situationen, som har 
betydet, at vi først afholder Generalforsamling her i efteråret. Hun henviste til den skriftlige årsberetning og 
med udgangspunkt heri orienterede hun om friviligcenterets mange aktiviteter i 2019, bl.a. de mange 
samarbejdsprojekter med foreninger, kommune og andre samarbejdspartnere,  
Den skriftlige årsberetning blev rost fra salen og der blev spurgt til hvem, der modtager frivilligcenterets 
årsberetning. Årsberetningen formidles via alle Frivilligcenter Helsingørs kommunikationskanaler, bl.a. via 
Nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside samt via mails til medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Vi plejer at 
sende en fysisk udgave af beretningen til Helsingør kommunes byråd, men pga. Corona er det i år blevet 
fremsendt via mail med et link.  
 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad E Formand Jytte Mejnholt fremlagde regnskabet for 2019 til godkendelse. Hun henviste til at der i 
indkaldelsen til Generalforsamlingen var et link til det egentlige årsregnskab, som er på mange sider. På mødet 
blev uddelt en kort oversigt over regnskabet og Jytte gennemgik de forskellige poster. Vi går ud af 2019 med et 
lille underskud. Frivilligcenteret har en fin egenkapital, som skal sikre robusthed og sikre den nye 
overgangsordning med feriepenge. 
 
Regnskabet blev sat til debat og der blev spurgt til kontingentbeløbet, som ikke stemmer med antal 
medlemsforeninger. Jytte fortalte, at det er vanskeligt at inddrive kontingentbetaling. Hun appellerede til, at 
alle tjekker om deres kontaktoplysninger er korrekte og om de har betalt kontingent. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Ad F: Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad G: Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 200 kr. Det blev drøftet hvorledes man 
kontingentstrukturen kan ændres. Der blev stillet forslag om evt. differentieret kontingent efter medlemsantal 
og om at arbejde mere med mulighed for at tegne støttemedlemsskaber. Formand Jytte Mejnholt lovede, at 
dette bliver drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad H: Formand Jytte Mejnholt fremlagde budget for 2020. Hun gennemgik frivilligcenterets økonomiske 
struktur. Frivilligcenterets økonomi er stærkt puljeafhængigt. Hvert år søges grundfinansiering af stat og 
kommune, som vi er berettiget til at få, hvis vi lever op til tildelingskriterierne. Derudover søges bevillinger fra 
både det offentlige og fra private fonde til aktiviteter, projekter, netværk, løn til medarbejdere mm. I 2020 har 



 

         

vi søgt mange puljebevillinger og været heldige at få en del tilsagn. Mange af disse tilsagn udløber i 2020, men 
nogle løber i flere år. 
Derfor kender vi lidt til vores økonomi i 2021 og har vi mulighed for at overføre økonomi til 2021.  
Der blev spurgt til konkrete poster på budgettet og til beskrivelsen af projekterne. I dette års budget er der kun 
medtaget økonomi, der er gældende i år. Når der står andre årstal er det for at markere, at projektet løber flere 
år. Men økonomien er opdelt pr. år, da vi skal overholde puljebevillingernes krav. 
Alle vores projekter er revisorgodkendte, revideres og hver enkelt projekts regnskab fremgår i Frivilligcenterets 
samlede årsregnskab. 
 
Budgettet blev forlagt og taget til efterretning. 
 
AD I: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  
Bestyrelsesmedlemmer der blev valgt:  For 2 år. Jytte Mejnholt (MØBØ), Birgit Stenderup (Snoezelhuset, 
Marienlyst Slots venner), Birgitte Rasmussen (Frivilignet), Kirsten Kirsmeyer (Mødrehjælpen, Børnenes Hus), 
Peter Gadving (Hjerneskadeforeningen)(valgt for 1 år) 
 
Suppleanter der blev valgt: 1. suppleant Marie Klintorp (Danske Handicaporganisationer), 2. suppleant Hanne 
Andersen (Tidligere frivilligkoordinator Helsingør Kommune),3. suppleant  Erik Bruun (Ældresagen) 
 
Jesper Hasse stillede op som suppleant, men valgte at trække sig, da han ønskede nye kræfter i bestyrelsen. Vi 
takker for Jespers mangeårige gode indsats og det gode samarbejde, som vi håber fortsætter i nye rammer. 
 
Bestyrelsen for 2020 består af: 

• Jytte Mejnholt 
• Birgit Stenderup 
• Ole Nøhr 
• Kirsten Kirsmeyer. 
• Birgitte Ljunggren Rasmussen 
• Carsten Rygaard 
• Peter Gadving 
• Marie Klintorp  
• Erik Bruun 
• Hanne Andersen 

 
Alle ønskede den nye bestyrelse velkommen. 
 
Jytte Mejnholt fortalte, at Frivilligcenteret er underlagt krav fra Socialstyrelsen om en bredt sammensat 
bestyrelse – det lever vi flot op til med denne bestyrelse. 
 
Ad J: Det blev besluttet, at Frivilligcenter Helsingør fortsætter med revisor Peter Kallermann. 
 
Ad K: Der var intet til eventuelt. 
Der blev takket for et godt møde. 
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