
 

Referat af repræsentantskabsmøde i 

Frivillighuset Vindrosen 

Torsdag d. 21. marts 2019 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Lasse Ilskov blev valgt som dirigent. Janus Valsted blev valgt som referent. 

Anette Zubeil og Birgitte Jørgensen blev valgt som stemmetællere. 

Dirigenten kunne konstatere, at repræsentantskabet er lovligt varslet. 

 

2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

Der var 17 fremmødte, som repræsenterede 19 foreninger. Der kan træffes 

beslutninger. 

 

3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder 

Bestyrelsesformand Gitte Morberg Jensen præsenterede årsberetningen for 2018.  

Beretningen var sendt ud til repræsentantskabet inden repræsentantskabsmødet. 

Beretningen fra bestyrelse og daglig leder blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af revideret regnskab 

Daglig leder Britt Schak Hansen gennemgik Frivillighuset Vindrosens regnskab 

for 2018. Frivillighuset Vindrosens reviderede regnskab for 2018 blev enstemmigt 

godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

Det eneste indkomne forslag var fra Frivillig Vindrosens ”Bestyrelsens forslag til 

ændringer af Frivillighuset Vindrosens vedtægter. Forslaget var udsendt rettidig til 

repræsentantskabet d. 7. februar 2019 sammen med mødeindkaldelsen. Ingen 

medlemmer havde indsendt ændringsforslag, derfor blev forslaget i sin helhed 

send til afstemning med øjeblikkelig virkning.  

Bestyrelsesmedlem Casper Rasmussen præsenterede bestyrelsens forslag, der blev 

sendt til skriftlig afstemning.   

16 stemte ja, 3 stemte nej, 0 stemte blankt  

Forslaget er derfor øjeblikkelig godkendt, da der kræves 2/3 flertal. 

 

6. Godkendelse af kontingent og budget 

Daglig leder Britt Schak Hansen gennemgik Frivillighuset Vindrosens budget for 

2019. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 



Fast kontingent på 100 kr. årligt blev enstemmigt godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen/Valgrupper vælger repræsentanter til bestyrelsen 

Repræsentantskabet vælger tre repræsentanter til bestyrelsen. 

 

Bente Jørgensen Ulykkepatientforeningen genopstiller 

Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværket opstiller 

Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner genopstiller 

Erling Winterskov, Ældresagen genopstiller 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:  

Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner 

Erling Winterskov, Ældresagen Esbjerg 

Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværket 

 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1. år 

Følgende 2 kandidater opstillede som suppleanter og blev valgt: 

1. suppleant: Bente Jørgensen, Ulykkepatientforeningen 

2. Suppleant: Karen Rasmussen, Sct. Georgs Gildet Bramming 

 

9. Valg af godkendt revisor 

Bestyrelsen indstillede at Deloitte blev valgt.  

 

10.  Eventuelt  

Britt Schak Hansen oplyser om det nye tilmeldingssystem NemTilmeld, som   

Frivillighuset Vindrosen er begyndt at benytte sig af. 

 

Britt Schak Hansen takker for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlem Casper 

Rasmussen. 

 

 

Referatet godkendt af dirigent d.   /   2019 : __________________________ 

                                                                                     Lasse Ilskov  


