
 

 

 

Referat af Frivilligcenter Odenses generalforsamling 2021 
Tirsdag d. 9. marts 2021, kl. 19 på Zoom (online). 

 

28 personer var tilmeldt - 22 personer deltog og repræsenterede tilsammen 15 forskellige 

organisationer. (en persons foreningstilknytning kan principielt udgøre en personfølsom 

oplysning og derfor oplistes deltagernes navne ikke her) 

 

1. Den Frie Rådgivning 

2. Red Barnet Odense 

3. Odense Veteranhjem 

4. Røde Kors Odense 

5. Bisiddergruppen Odense 

6. Foreningen Klosterbakken 

7. Sct. Nicolai Tjenesten 

8. Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 

9. Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense 

10. Dansk Flygtningehjælp Odense 

11. Bolbro Brugerhus 

12. ULF Odensekredsen 

13. Team U-frivillig 

14. Frivilligcenter Odense 

15. Odense Kommune (ved Frivilligkonsulent) 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Kassereren fremlægger regnskab  

5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter  

6. Budget, kontingent og lokalegebyr - forslag til vedtagelse  

7. Behandling af indkomne forslag  

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg af revisor  

10. Eventuelt 

 

Referat 

 

Centerleder, Jess Kahr, byder velkommen og takker for fremmøde. 

Jess introducerer til Zoom, og til hvordan det bruges under generalforsamlingen til at sikre 

rammer for vedtægter (omdøb til navn og forening, mute, tænd kamera, digital 

håndsoprækning ved spørgsmål, fysisk hånd i vejret ved vedtagelser og skriftlig afstemning, 

hvis behov). 

 

’Digital bordet rundt’: Præsentationsrunde med navn og forening.  

 



1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Claus Brandstrup som dirigent.  

Claus vælges som dirigent. Claus konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og 

lovligt varslet. Der er udsendt dagsorden samt oplyst om kandidater på valg til bestyrelsen. 

Claus konstaterer derfor at formalia i henhold til vedtægterne er overholdt. 

 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Tenna Sørensen Jochumsen som referent. Tenna Sørensen 

Jochumsen vælges som referent.  

Der er ingen indvendinger mod at optage generalforsamlingen til internt brug for referenten.  

 

3. Bestyrelsens beretning 

Formand, Lone Nielsen, fremlægger bestyrelsens beretning med udgangspunkt i den 

skriftlige årsberetning i en forhåndsoptaget videopræsentation, som afspilles (hele 

bestyrelsens beretning kan ses i Årsskrift’20). 

 

• 148 medlemsforeninger, som har valgt Frivilligcenteret som paraplyforening, men 

ønske om at få flere foreninger med.  

• 175 foreninger i sociale vejviser afspejler mulighed for at få flere med.  

• 2020 præget af pandemi og aflysninger, men vi er her stadig og tilgengængelige per 

mail og telefon. På trods af aflysninger har vi formået at holde et fint aktivitetsniveau 

både i foreningsservice, frivilligformidling og omkring udbygning af den sociale 

vejviser. 

• Kreative foreninger – vigtigt og nødvendigt arbejde for at sikre medborgeres 

livskvalitet.  

• Lyspunkter i 2020 inkluderede online 30 års jubilæum og fejring af vinderne af 

Ildsjæleprisen med 10 fysiske deltagere, mere end 500 live deltagere og 2,700 

visninger. Håb om fejring af frivilligheden igen i 2021, og gerne i coronafrit territorie 

på Posten.  

• Samarbejde og ny partnerskabsaftale med Odense Kommune – det har taget lang 

tid, men optimisme omkring god aftale.  

• Driftsaftale – den vil Centerleder, Jess Kahr, fortælle mere om senere på aftenen.  

• Odense Kommunes ’Profil Projekt’ for 2021 blandt andet med teamet ’ulighed i 

sundhed’. Lone opfordrer til at finde frivillige til projekterne i samarbejde med de 

lokale foreninger. Vi skal forsøge at undgå, at der erhverves frivillige til arbejdet, som 

ikke er tilknyttet en forening, så det bliver et supplement og ikke erstatning for 

lønarbejde.  

• Fokus på ensomhed i 2021. Der står en stor opgave foran os med at få hentet gamle 

brugere tilbage til foreningerne, når restriktionerne ophæves.  

• Lone slutter af med at takke for indsatsen til foreninger, sekretarietet og bestyrelsen.  

 

Der er ingen spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne. 

Dirigent, Claus Brandstrup, opfordrer efter god skik til at klappe af beretningen. Der klappes 

af bestyrelsens beretning. Beretningen vedtages enstemmigt. 

 

 

4. Kassereren fremlægger regnskab 



Forhåndsoptaget præsentation afspilles med Kasserer, Julie Hartung, som gennemgår 

årsregnskabet. Regnskabet 2020 kan findes på Frivilligcenterets hjemmeside.  

 

På trods af mærkeligheder med corona er året forløbet planmæssigt økonomisk. Dog færre 

omkostninger til arrangementer og aktiviteter grundet coronarestriktioner og nedlukninger. 

Året ender ud i et lille overskud på 242kr efter hensættelser af restbevillinger til 2021. 

 

Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.  

Claus konstaterer et regnskabet er ensstemmigt godkendt. 

 

Se bilag/hjemmesiden 

 

5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter 

Centerleder, Jess Kahr, fremlægger kommende års aktiviteter på forhåndsoptaget 

videopræsentation.  

 

Jess præsenterer de væsentligste teamer, som er valgt og henviser til Årsplan 2021, som 

lægger tilgængeligt på hjemmesiden for et mere fyldestgørende overblik.  

 

De tre valgte teamer for 2021:  

 

1. Ensomhed  

Følelse af ensomhed kan især ramme, når fællesskaberne er lukket ned. Som 

frivilligcenter og paraplyforening kan vi bringe vores frivilligformidling i spil som en 

fællesskabsformidling og udbygge samarbejde med relevante samarbejdsaktører ift. 

målgruppen. Eks. Odense Kommunes mange borgerrettede ansatte medarbejdere.  

Et mere foreningsrettet spor. Vi vil lave arrangementer og tiltag for foreninger med 

inspiration og hjælp til at nå endnu længere ud til ensomhedsramte og inkluderer 

disse i sit fællesskab.  

 

2. Digitalt spor 

Ønske om oprustning til at afvikle arrangementer og aktiviteter digitalt – eller tilkoble 

et digitalt spor.  

Frivilligcenter Odense vil hjælpe medlemsforeninger til det samme. Vi vil helt konkret 

tilbyde udlån af nødvendigt udstyr til livestreaming eller videokonference. Derudover 

dele viden og tilbyde håndholdt hjælp til afvikling af digitale arrangementer til dem, 

der har allermest behov for det.  

 

3. Samarbejde med Odense Kommune 

Vigtigt med et tæt samarbejde mellem foreningerne og kommunen, hvilket vi håber at 

bidrage til.  

Udarbejdelse af ny driftsaftale med beskæftigelsesforvaltningen.  

Etablering af nye samarbejdsaftale med borgmestersekretariatet, som skal gå lidt 

bredere på tværs i kommunen og have nedslag i forskellige projekter. 

Vi vil gerne bidrage til, at det skal være nemt at være frivillig og med ordentlige 

rammer og vilkår for frivilligt socialt arbejde i Odense. Fremme af eksisterende 

frivillighed i civilsamfundets gode og stærke foreninger.  

  



Flere temaer kan findes i Årsplan 2021. Konkrete informationer om arrangementer og 

aktiviteter med datoer kan findes i årsplan, på hjemmeside, i kalender og på hjemmeside.  

 

Et par arrangementer:  

• Planlægger en digital variant af FrivilligBørs i maj.  

• FrivilligGalla I Posten – 24/9.  

• Café-eftermiddage 

• Kurser med Center for Frivilligt Socialt Arbejde  

• Årlige UCL temadage om frivilligt socialt arbejde i forår og efterår 

• Netværksmøder  

 

Foreningskonsulent, Nina, supplerer: 

• Digital FrivilligBørs’ – uge 20 (laver et digitalt katalog med tekster og videoer fra 

foreninger og kommunale private aktører, som skal skabe ramme for gode 

samarbejder og partnerskaber på tværs).  

• Digital temadag på UCL om frivilligt socialt arbejde - d. 8. April  

• Caféeftermiddag i samarbejde med Instafilm - 7. April  

• Fyraftensmøde i samarbejde ’Et Fælles Skridt’ kaldet ”Lige Adgang til Fællesskabet” 

– 25. Marts.  

• Opstart af nyt patientforeningsnetværk i samarbejde med frivilligkoordinator på OUH 

– 21. April.  

 

Claus åbner for spørgsmål og kommentarer.  

Claus kommenterer selv: ros for hurtigt digital omstillingsparathed til afholdelse af 

arrangementer og sikring af fællesskaber under pandemi. 

 

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.  

 

 

6. Budget, kontingent og lokalegebyr - forslag til vedtagelse 

Dette punkt er tiltænkt at blive fremlagt af Centerleder, Jess Kahr. Grundet tekniske 

problemer overtager Kasserer, Julie Hartung, fremlæggelse af budgettet. 

 

Budget 

Budget for 2021 fremlægges.  

 



 
 

Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.  

Budgettet vedtages enstemmigt og dirigent, Claus Brandstrup, konstaterer budgettet er 

godkendt.  

 

Budgettet ligger tilgængeligt på hjemmesiden.  

 

Kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Der er ingen andre indkomne ændringsforslag, og 

det nuværende medlemskontingent på 100 kr. årligt fastholdes. 

 

Lokalegebyr 

Bestyrelsen foreslår uændret lokalegebyr. Der er ingen andre indkomne ændringsforslag, og 

de nuværende lokalegebyrer fastholdes. 

 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Indkommet forslag fra bestyrelsen: forslag om vedtægtspræcisering.  

Centerleder, Jess Kahr, uddyber, at det skal præciseres og gøres mere eksplicit, om 

opstillingsberettigelse er forbeholdt de stemmeberettigede. Stående praksis er, at det er det 

ikke. Der bliver desuden lagt op til af landsforeningen, FriSe, at man skal tilstræbe at 

bestyrelsen repræsenterer relevante lokale interesser og områder, der er med til at 

understøtte ens strategi. Det kan f.eks. være strategiske samarbejdspartnere og 

interessenter ift. ens virke, som frivilligcenter og paraplyforening. Det er dog ikke 

addresseret i vedtægter.  



Forslaget går på at tilføje en sætning til sidst i paragraf 6 i vedtægterne: 

 

 
 

Spørgsmål til forslag om vedtægtsændring:  

 

• Spørgsmål: Hvad har opstillingsberettigelse med stemmeberettigelse at gøre? Det er 

to vidt forskellige ting.  

• Svar: Vi har oplevet, at nogen har spurgt, hvorvidt de kan stille op til bestyrelsen. Når 

stemmeberettigelse nævnes her, så er det fordi en afgrænsning måske kan gøre sig 

gældende ift. hvem der er opstillingsberrettigede.  

• Der opnås enighed om, at det giver mening, at få præciseret paragraf 6 omkring, 

hvem der er opstillingsberettigede.  

 

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.  

 

Claus konstaterer, at bestyrelsens forslag om vedtægtsændring er vedtaget og godkendt. 

 

8. Valg af bestyrelse + suppleanter 

Der skal i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, da vi er i et ulige år. (jf. Vedtægterne) 

 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg 

• Julie Hartung (genopstiller, hvis der ikke er andre, der melder sig) 

• Tom Filstrup (genopstiller ikke) 

• Alaa Hamid (genopstiller ikke) 

• Poul Erik Petersen (genopstiller ikke) 

 

Hertil skal vælges to suppleanter.  

 

Kandidater, der opstiller: 

- Sara Ekknud - Red Barnet Odense 

- Per Godballe - DAI/Idræt for sindet 

- Lenna Vogn Petersen - Uddannelseschef, Socialrådgiveruddannelsen, UCL  

- Julie Hartung, Dansk Flygtningehjælp, Den Frie Rådgivning 

 

Kandidaterne præsenterer sig selv.  



 

Sara Ekknud, Per Godballe, Lenna Vogn Petersen og Julie Hartung vælges til bestyrelsen 

for en 2-årig periode.  

 

Valg af suppleanter:  

Ingen melder sig til at stille op som suppleant. Dirigent konstaterer, at det ikke muligt på 

dette års generalforsamling at vælge nogle suppleanter. 

 

9. Valg af revisor 

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

vedtages.  

 

10. Eventuelt 

Tidligere bestyrelsesmedlem, Tom Filstrup, stopper i bestyrelsen og takker af for to gode år. 

 

Formand, Lone Nielsen, takker afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres 

indsats. Lone takker desuden Julie Hartung for at genopstille.  

 

Dirigent, Claus Brandstrup, runder generalforsamlingen af og takker for god ro og orden.  

Claus ønsker desuden bestyrelsen og foreningen held og lykke med det fortsatte arbejde. 

 

Jess Kahr takker af på vegne af Frivilligcenter Odense og ønsker den nye bestyrelse tillykke. 

Vender tilbage med mødeforslag til den nye bestyrelse. Lone Nielsen tilføjer, at 

konstituerende møde strækkes til efter påske i håb om et fysisk møde i Borgernes Hus.  

 

 

 

 

Dirigent Claus Brandstrup  

 

 
 

Referent Tenna Sørensen Jochumsen 

 

 
 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 


