Bestyrelsen i Frivilligcenter Halsnæs indkalder til
Generalforsamling
Frivilligcenteret Skjoldborg, Valseværkstræde 5A, Frederiksværk
Mandag d. 30. april kl. 19.00
Inviterede: Medlemmer af Frivilligcenter Halsnæs

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Velkomst v. formand Søren Torrense Hansen
Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Mogens Seider, Dansk Selskab for psykosocial
Rehabilitering
Valg af referent - bestyrelsen foreslår Katrine Yde
Valg af 3 stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning v. formand Søren Torrense Hansen
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
o Fremlæggelse af selve regnskabet – Lea Schønberg
o Fremlæggelse af udviklingen i frivilligcenterets økonomi – v. Lea Schønberg
Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer –
o 1-3 nye medlemmer vælges (John Nicolaisen træder ud). Bestyrelsen vil på
generalforsamlingen indstille 3 personer til de 3 poster.
o På valg i lige år: Per Knudsen (som er indtrådt for Mette Lund)
Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen
Valg af statsautoriseret revisor for 1 år af gangen. Bestyrelsen foreslår Redmark
Statsautoriseret Revisor v. revisor Jane Myrhøj Andersen
Indkomne forslag
Bestyrelsen har med indkaldelsen udsendt vedtægtsændringsforslag, som ønskes vedtaget.
Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i arbejdet, og hvis du ønsker at høre mere, kan du kontakte
formand Søren Torrense Hansen på mail: sorentorrense@gmail.com eller daglig leder Lea Schønberg
på tlf. 61 33 24 07/ lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
Eventuelle kandidater til bestyrelsen opfordrer vi til, at melde sig officielt til den siddende
bestyrelse/daglig leder hurtigst muligt, så kandidaturerne kan formidles videre til medlemmerne
inden generalforsamlingen.
Forslag til afstemning kan stilles af alle medlemmer, og skal være daglig leder i hænde 3 uger før altså
søndag d. 8 april kl. 17.00 på mail lea@frivilligcenter-halsnaes.dk.
Eventuelt indkomne forslag udsendes senest 2 uger inden til medlemmerne, dvs. d. 16. april kl. 15:00
Vi glæder os til at se jer. Meld gerne til på mail eller telefon til Lea, men alle er velkomne også uden
tilmelding: lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
Med venlige hilsner bestyrelsen

Søren, Erik, Marianne, John og Per

FRIVILLIGCENTER HALSNÆS

