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Referat fra Frivilligcenter Odenses 

generalforsamling 
 

Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 20 i Seniorhus Odense 

 

26 personer var tilmeldt generalforsamlingen fra 12 forskellige organisationer og aktører 

samt enkelte privatmedlemmer.  

 

Deltagende organisationer 

Byens Højskole, Bolbro Brugerhus, Racismefri By Odense, VFF - En hjælpende hånd, 

Mellemfolkelig Samvirke - Odense, Børns Voksenvenner Odense, U-landsforeningen 

Svalerne, 2 timer om ugen, Dansk flygtningehjælp Odense, Den Frie Rådgivning, 

Landsforeningen LEV - Team U-frivillig, Frivilligcenter Odense. 

 

 

Referat 

 

1. Valg af dirigent 

Allan Petersen vælges som dirigent. Allan konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt 

indkaldt. 

 

2. Valg af referent 

Stina Smidt vælges som referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsesformand Hanne Syrak fremlægger bestyrelsens beretning. 

(se hele beretningen i slides fra generalforsamlingen fra vores hjemmeside - se også 

årsskrift 2018) 

 

Første år i Borgernes Hus 

- Den nye centrale og synlige placering kan ses på antallet af borgere der kommer ind 

på frivilligcentret. Siden indflytning ses en stigning i antal medlemsforeninger. 

- Der er praktiske omstændigheder omkring adgangsforholdene, forplejning, kaffe, 

kopper, tallerkener etc, som vi gerne vil gøre nemmere for foreningerne. 

- Vi har et fokus på at foreningerne (trods det meget store hus) oplever at være en del 

af et foreningsfællesskab med andre foreninger og frivillig-kollegaer. 

- Endeligt har vi fokus på at optimere mødelokalerne, så foreningerne får rammer, der i 

højere grad, matcher deres arbejde for og med sårbare og udsatte borgere.  

 

Frivilligt Folkemøde 

- 70 deltagende borgere - godt indhold fra foreningerne, 2 timer om ugen, 

Fritidsvejledning uden grænser, Børns Voksenvenner, Kafé Kloden, Nefos, m.fl. 

Samarbejde med Fyens Stiftstidende levede ikke helt op til forventningerne efter de 

første lovende møder. 
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Frivillig Galla 

- 300 frivillige fik deres fest og anerkendelse i Odense Idrætshal, evalueringen peger 

på at vi skal tilbage til mere Galla egnede rammer. 

 

Dialogmødet 2018 

- 66 deltagere fra 19 frivillige fællesskaber. Nyt format afledte livlig debat på og efter 

mødet. Mødet lærte os bl.a. at der stadig er behov for at skabe et større kendskab til 

alle tilbuddene på tværs af kommune og foreninger. 

 

Ny kvalitetsmodel 

- Regeringens nye civilsamfundsstrategi: Det lokale frivillige sociale arbejde skal 

styrkes. Herunder at der skal ske en kvalitetsudvikling af landets Frivilligcentre.  

- Frivilligcentrenes Landsforening (FriSe) har sammen med Socialstyrelsen igangsat 

en fireårig proces, herunder bl.a. udvikling af en ny kvalitetsmodel for frivilligcentrene. 

- Den nye model med eksterne krav og kriterier resulterede i uro blandt nogle 

frivilligcentre, dog ikke i Odense – der er elementer i modellen som kræver et stykke 

arbejde, men vi er er godt med, og støtter op om indholdet og intentionerne med 

kvalitetsmodellen.  

[kvalitetsmodellen fremgår af slides, der kan hentes på hjemmesiden]  

 

Årets resultater 

 

 

 

Beretningen vedtages enstemmigt. 

 

4. Kassereren fremlægger regnskab 

Kasserer Julie Hartung fremlægger årsregnskabet. 
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Revisorpåtegnelsen indeholder ingen anmærkninger 

 

Regnskabet godkendes enstemmigt uden kommentarer. 

 

Det oplyses at årsregnskab i sin helhed kan rekvireres ved henvendelse til Frivilligcenter 

Odense. 

 

5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter 

Dette punkt fremlægges af centerleder Jess Kahr. 

 

Centerleder præsenterer frivilligcentrets strategiske årsplan: 
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6. Budget, kontingent og lokalegebyr - forslag til vedtagelse 



Side 6 af 9 
 

Dette punkt fremlægges af kasserer Julie Hartung. 

 

Budget 

Budget for 2019 fremlægges af kasserer: 

 

 
 

 

Budgettet vedtages enstemmigt. 

 

Kontingent 

Der er ingen indkomne ændringsforslag, og det nuværende medlemskontingent på 100 kr. 

årligt fastholdes. 

 

Lokalegebyr 

Der er ingen indkomne ændringsforslag, og de nuværende lokalegebyrer fastholdes. 

 

 
 

7. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har tre ændringsforslag til vedtægterne - præsenteres af centerleder, Jess Kahr. 
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Kommentarer: 

 

Enkeltmedlem: betyder det så at vi som enkeltmedlemmer ikke fremover er velkomne? 

Centerleder: Enkeltmedlemmer er meget velkomne, men har ikke stemmeret.  

 

Flere foreninger nævner, at de laver frivilligt socialt arbejde, selvom de ikke i 

definitionsmæssig forstand er en frivillig social forening: Racismefri by m.m. Det udtrykkes at 
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mange gode initiativer og aktiviteter fx i forhold til bæredygtighed og verdensmål går jo på 

tværs af områderne, hvad med disse? 

 

Jess præciserer, at når vi ved afgørelse om stemmeret lægger os op ad kommunens §18 

kriterier, så betyder det faktisk, at frivillige foreninger fra andre områder end det sociale, godt 

kan få stemmeret hvis de har en særlig aktivitet med et socialt sigte over for en sårbar/udsat 

målgruppe. 

 

Desuden har frivilligcentret fokus på bæredygtighed, verdensmål og det brobyggende 

arbejde igennem afgrænsede aktiviteter og projekter og vil ofte invitere foreninger fra andre 

områder, fx Frivilligbørs i 2019. 

 

Alle tre ændringsforslag vedtages enstemmigt. 

 

8. Valg af bestyrelse + suppleanter 

 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 

- Hanne Syrak Nielsen (genopstiller ikke) 

- Mads Eriksen (genopstiller ikke) 

- Julie Hartung (genopstiller) 

- En ledig plads, jvf. vedtægtsændring 

 

Bestyrelsen foreslår: 

● Julie Hartung, Dansk Flygtningehjælp og Den Frie Rådgivning 

● Alaa Abdol Hamid, 2 timer om ugen. Var ikke tilstede, men havde indgivet skriftlig 

indstilling 

● Tom Filstrup, Direktør, Scandic Odense 

● Poul Erik Petersen, Team U frivillig 

 

Julie, Alaa, Tom og Poul Erik vælges til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleanter 

Flemming Falkenberg Hansen fra Racismefri By vælges som 1. suppleant,  

Claus Brandstrup fra Byens Højskole vælges som 2. suppleant. 

 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller til, at den nuværende revisor, Schmidt Revision, genvælges. Dette 

vedtages. 

 

10. Eventuelt 

Et spørgsmål:  

Hvor mange Frivilligcentre er der i Danmark?  

centerleder: Tallet hedder vist aktuelt 68.   

 

Jess Kahr takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats 

 

● Mads Eriksen 

● Birte Semrau 
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● Hanne Syrak 

 

Dirigent Allan Petersen takker for god ro og orden. 

 

 

Underskrifter - Referat fra generalforsamlingen 2019 

 

 

 

 
 

Dirigent Allan Petersen 

 

 

 

 
 

Referent Stina Smidt 

 

 

 
 

 

Bestyrelsen, tegningsberettiget 
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