
d. 6. marts 2023

Aalborg Frivilligråd indkalder til
generalforsamling mandag d. 6. marts 2023

Tid: 17.00 - 20.00
Sted: Hadsundvej 35, 9000 Aalborg, De Frivilliges Hus, Salen 1. sal

Program
● 17:00 Check-in
● 17:05 Oplæg Cecilie Kjærgaard fra Det nationale Frivilligråd
● 17:35 Spisning

Dagsorden for Generalforsamlingen
● 18:00 Valg af dirigent

Thi Merite Le indstillede Nini Jolander til dirigent. Nini Jolander blev valgt uden
indsigelser.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt, idet indkaldelsen var
lagt på hjemmesiden og Facebook d. 24. januar 2023. Det lever op til vedtægtens krav,
om at medlemmer skal indkaldes skriftligt eller pr. mail med mindst en måneds varsel.
Indkomne forslag var ligeledes offentliggjort rettidigt - en uge før generalforsamlingen.

● 18:05 Valg af referent og 2 stemmetællere
Dirigenten indstillede Anika Nørager fra bestyrelsen som referent – hun blev valgt uden
indsigelser.

Dirigenten foreslog, at valg af 2 stemmetællere udskydes, såfremt det bliver relevant på
generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget uden indvendinger.

● 18:15 Frivilligrådets beretning for det forløbne år
Aalborg Frivilligråds formand Thi Merite Le fremlagde rådets beretning, som kan tilgås
her. Det var muligt at stille spørgsmål undervejs og efter rådets beretning.
Merite informerede om, at alle måtte bryde ind med evt. spørgsmål.

Der var følgende spørgsmål og kommentarer:
Generalforsamlingen roste beretningen, og bestyrelsen for deres veldokumenteret
arbejde i det afgående bestyrelsesår.

Yderligere var der én bemærkning til beretningen om, at der manglende et fokus på
dialog og kontakt med baglandet i beretningen, og det bør være et fokus for rådet i det
kommende år - gerne strategisk.
Bestyrelsesmedlem Preben Hansen forklarede, at rådet bl.a. til Frivillig Fredag har
været i dialog med baglandet. Her var der flere foreninger repræsenteret end til
Generalforsamlingen, og der var der ikke efterspørgsel på mere eller mangel på dialog
med baglandet. Yderligere tydeliggøre Preben, at bestyrelsen er frivillige på den måde,
at de fleste bestyrelsesmedlemmer har en primær organisation, som de i forvejen
arbejder frivillig i oven i rådets arbejde. Slutteligt skal Aalborg Kommune fremhæves for
deres inddragelse af rådet i beslutningsprocesser, og rådet bliver hørt.

https://aalborgfrivilligraad.dk/referater-og-vedtaegter/


Bestyrelsens tog ønsket om strategisk fokus på dialog med baglandet til efterretning.
Herefter blev beretningen godkendt.

● 18:30 Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse
Aalborg Frivilligråds formand Thi Merite Le gennemgik regnskabet for 2022, som findes
her.
Hovedpointerne var:

● Generelt er udgifterne under budgettet, dog med undtagelse af en diverse post,
som var uforudset. Den er dog så lav, at det ikke vurderes som et problem.

● Fremadrettet forsimpler rådet posterings posterne, så det er mere overskueligt.

Der var følgende spørgsmål:
Dirigenten var nysgerrig på, om posteringen ‘overskud for 2022’ i indtægter handlede
om §18 indtægterne i 2022.
Det er en fejl i regnearket, og overskud for 2022 er reelt §18 indtægterne for 2022.

Regnskabet for 2022 blev godkendt.

● 18:45 Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering
Aalborg Frivilligråds formand Thi Merite Le orienterede om budgettet for 2023.
Budgettet skal ikke godkendes på Generalforsamlingen, men der var mulighed for
spørgsmål og kommentarer.

Der var ingen yderligere kommentarer til budgettet for 2023. Det blev taget til
efterretning.

● 19:00 Indkomne forslag
Dirigenten orienterede om, at tidligere bestyrelsesmedlem Morten Christensen har stillet
fire forslag. Herefter gav dirigenten ordet til Thi Merite Le, der orienterede om indholdet
af de fire indkomne forslag:

1. handler om en række større ændringer af vedtægterne
2. er et motivations papir vedr. forslag til vedtægtsændringer
3. er et forslag til afstemningsprocedure
4. er konkrete opgaver til den kommende bestyrelse, som handler om synlighed

Merite orienterede om, at bestyrelsen er i gang med sin egen proces til
vedtægtsændringer, som er understøttet af konsulentydelser fra De Frivilliges Hus. I
den proces har Morten Ubbesen (frivilligkonsulent ved Sundhed- og kulturforvaltningen i
Aalborg Kommune) samt en jurist fra kommunen gennemlæst og kommenteret
udkastet. Bestyrelsen har ikke indsendt indkomne forslag til vedtægtsændringer til den
ordinære generalforsamling, da der er et større arbejde med definitionen af medlemmer.
Den del ønsker bestyrelsen at få input til af generalforsamlingen. Herefter indkaldes der
til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. maj kl. 17:00 - 20:00.

Efter orienteringen om bestyrelsens proces, fortalte Merite om bestyrelsens standpunkt
vedr. de indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår enstemmigt, at de indkomne forslag
ikke vedtages af generalforsamlingen. Hun oplyste samtidigt, at bestyrelsen vil træde
tilbage, hvis generalforsamlingen vedtager forslagene.

Der var følgende kommentarer:

https://docs.google.com/presentation/d/1yZemu3RbJsLMenwHzlmfnYGiiCaR7-e1/edit?usp=share_link&ouid=110824100996591060767&rtpof=true&sd=true


Det er fornuftig, at bestyrelsen varsler om en ekstraordinær generalforsamling, hvor
bestyrelsen kommer med indkomne forslag til vedtægtsændringer.

Rådet har udført et stort stykke arbejde i det afgående bestyrelsesår, og der var
opbakning til at bestyrelsen selv beslutter og prioriterer opgaver.

Der var opbakning fra generalforsamlingen til bestyrelsens holdning.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de kunne godkende, at forslagene blev
afvist. Dette blev enstemmigt vedtaget.

● Ekstra punkt - Inputs til medlemsdefinition i vedtægterne
Dirigenten præciserede, at rådet har undersøgt deres ophav og fundet frem til, at det er
en forening og ikke et kommunalt udpeget råd. Den definition har en betydning for
vedtægterne.

Dirigenten gav Merite ordet. Hun præsenterede, at rådet ønskede input fra
generalforsamlingen til præcisering af medlemskredsen. På nuværende tidspunkt
arbejdes der på to modeller. Generalforsamlingen bakkede om, at der både er
foreningsmedlemmer og personlige medlemmer med henholdsvis 2 og 1 stemme på
generalforsamlingen.

Efter input fra generalforsamlingen arbejder rådet videre med vedtægtsændringer i
samarbejde med De Frivilliges Hus og Sundhed- og kulturforvaltningen, Aalborg
Kommune.

Der var følgende kommentarer og spørgsmål:
Lotte Petersen fra bestyrelsen forklarede, at der er forskel mellem at være
bestyrelsesmedlem og repræsentant for sin ‘egen’ forening. Som bestyrelesmedlem i
Aalborg Frivilligråd varetager man alene frivilligrådets interesser.

Det skal være klart, hvem der kommer fra hvilken forening. Og det kan være en
udfordring, hvem der har mandat til at repræsentere en forening. Obs. på det i det
videre arbejde med vedtægter.

Der skal etableres en medlemsliste. Obs. på hvem der repræsenterer hvad.
Til denne generalforsamling deltager alle som privatpersoner og ikke som repræsentant
for en forening jf. de nuværende vedtægter, og alle har én stemme. I de to modeller
inkluderes foreninger og grupper for at favne bredt.

Der blev kommenteret på, at det ikke er prangende, at 25 personer til
generalforsamlingen repræsenterer mellem 200-300 frivillige sociale foreninger i
Aalborg Kommune.

Kan frivilligrådet sikre opbakning fra baglandet, da der er få foreninger til
generalforsamlingen? Og hvordan skal denne udfordring løses?
Det kræver tid at etablere en medlemsliste, og de kommende år vil kan det være
udfordrende med engagementet. Men på langt sigt bør det være bedre, da en
medlemsliste sikrer direkte kontakt.



Vedtægterne skal afværge et potentielt kup.
Rådet er opmærksom på, at vedtægterne skal sikre imod potentielle kup, og det er
derfor der er arbejdet med vedtægtsændringer.

Kan rådsmedlemmer arbejde i Aalborg Kommune? Og skal det stå i vedtægterne?
Der kan være interessekonflikter, hvis ansatte i Aalborg Kommune er i en stilling, som
har med frivillige på det sociale område at gøre. Men der er intet til hinder for, at ansatte
i Aalborg Kommune er bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Frivilligråd. Det skal ikke indgå
i vedtægterne. I tilfælde af inhabilitet er der tradition for at man trækker sig fx ved §18.

Det foreslås, at bestyrelsens arbejde i vedtægterne er generelle/overordnet frem for
specifikke og detaljerede.
Denne feedback har en jurist fra Aalborg Kommune også givet, og det er planen, at
vedtægterne skal være mindre specifikke og detaljerige vedr. bestyrelsens arbejde.

Det er vigtigt, at udkast til vedtægtsændringer kommer forbi en jurist igen.
Rådets planer er at inddrage Aalborg kommune og en af deres jurister samt De
Frivilliges Hus i den videre proces med vedtægtsændringer.

Der er to vigtige datoer, som generalforsamlingen gerne må skrive i kalenderen:
● Aalborg Frivilligråds ekstraordinære generalforsamling 3. maj 17:00 - 20:00
● Aalborg Kommune Sundhed- og kultur temadag og frivillig strategien 13. april

17:00 - 20:00

Rådet tager kommentarer med i den videre proces om vedtægtsændringer. Såfremt der
er yderligere kommentarer efter generalforsamlingen, kan de sendes til
info@aalborgfrivilligraad.dk

● 19:40 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Dirigenten forklarede, at ved valg til bestyrelsen er der indkommet en genopstilling, og
der er to vakante bestyrelsesposter. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen, om
der var nogle, som ville melde sit kandidatur til de vakante bestyrelsesposter. Der var
ingen, som meldte sig.

Thi Merite Le blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år uden modkandidater.

Resten af bestyrelsen var ikke på valg. Dermed består bestyrelsen af 5 medlemmer.

Der var følgende kommentar:
Rådet har to meget aktive suppleanter, som engagerer sig og bidrager meget.

● 19:50 Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten orienterede, at ved valg til suppleanter er der indkommet to genopstillinger,
og der er ingen vakante suppleantposter. Jimmy Whitfield genopstiller som 1.
suppleant, og Susanne Skovgaard Sørensen genopstiller som 2. suppleant.

Jimmy Whitfield og Susanne Skovgaard Sørensen blev valgt som suppleanter for et år
uden modkandidater.

Der var følgende kommentar:

mailto:info@aalborgfrivilligraad.dk


Generalforsamlingen blev opfordret til at gå hjem og overveje, om de havde nogle
relevante kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelse blev rost for deres gode arbejde.

● 19:55 Eventuelt
Dirigenten informerede om De Frivilliges Hus, som bygger bro mellem frivillige
foreninger og frivillige. Yderligere søsættes Socialkompas, der er en hjemmeside som
danner overblik over frivillige sociale aktiviteter i Aalborg Kommune. Hjemmesiden er et
værktøj for brugere, foreningerne, ansatte mm.

Der blev spurgt til, hvad De Frivilliges Hus kan.
De Frivilliges Hus kan bl.a. matche potentielle frivillige med foreninger.

Morten Ubbesen kommenterede, at Aalborg Frivilligråd er et stærkt råd med stor
professionalitet. Der er flere niveauer i Aalborg Kommune, som er værdsætter
samarbejdet med rådet, bl.a. fordi rådet er engageret og velforberedt.

Dirigenten Nini Jolander takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.

info@aalborgfrivilligraad.dk
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