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Referat 
Generalforsamling 2022 - foreningen Frivilligcenter Odense (”FCO”) 

Torsdag d. 3. marts 2022, kl. 16.30 i Seniorhus Odense, ”Salen” 
 
23 personer var tilmeldt generalforsamlingen fra 15 forskellige organisationer og aktører samt 
enkelte privatmedlemmer.  
 
Repræsenterede organisationer: 

1. Frivilligcenter Odense  
2. At danse med Livet  
3. Foreningen Klosterbakken 
4. Kræftens Bekæmpelse Odense  
5. Social Sundhed Odense 
6. Alzheimerforeningen Fyn 
7. Bisiddergruppen Odense  
8. Osteoporoseforeningen 
9. Lungeforeningen 
10.  Bedre psykiatri  
11.  Hjerneskadeforeningen Fyn 
12.  Den Frie Rådgivning 
13.  DAI 
14.  Home-Start Odense/DK 
15.  Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Kassereren fremlægger regnskab 
5. Hovedpunkter i det kommende års aktiviteter  
6. Budget, kontingent og lokalgebyr 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse  
9. Valg af revisor 
10.  Eventuelt  

 
 



Side 2 af 6 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Claus Brandstrup som dirigent.  
Claus Brandstrup (”Claus”) vælges som dirigent.  
 
Claus konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig og korrekt indkaldt.  
Claus opfrisker, hvem der er stemmeberettiget (vedtægternes §3C) og hvem der er 
opstillingsberettiget (vedtægternes §6) 
 
2. Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Adna Dzafic, praktikant på Frivilligcenter Odense  
Adna Dzafic vælges som referent. 
 
3. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesformand Lone Nielsen fremlægger bestyrelsens beretning. Den mundtlige beretning 
tog udgangspunkt i Årsskriftet for 2021, som blev sendt ud til alle ved årsskiftet 21/22. Lone 
Nielsen (”Lone”) oplyser hertil at Årsskriftet ligger på Frivilligcentrets hjemmeside. 
 
Fem anbefalinger 
Der blev primært fokuseret på de fem anbefalinger, som er Frivilligcentrets konkretisering af 
Odense kommunes strategi om, at det skal være nemt at være frivillig. Lone opfordrede 
medlemmerne at kigge på dem og kommentere på anbefalingerne. Lone berettiger slutteligt at 
2021, trods Corona, har været et godt år for FCO og at vi glæder sig over at vi nu kan samles fysisk 
i 2022. 
 
4. Kassereren fremlægger regnskab  
Pga. afbud fra kasserer, Anne-Kristine Moody Jakobsen fremlægges regnskabet af Centerleder, 
Jess Kahr (”Jess”) 
 
Jess oplyser at regnskabet i sin helhed er tilgængeligt på hjemmesiden. 
Jess præsenterer indledningsvis regnskabets resultat, som ender på et mindre overskud: 13.872kr. 
Herefter gennemgås indtægter og omkostningers hovedgrupper. Jess afslutter med opsummering 
ift. balance. Her spørger et medlem ind til ”anden gæld”. Jess uddyber, at posten dækker over bl.a. 
feriepenge, Skat, ATP, dvs. almindelige forpligtelser forbundet med løn. Jess præsenterer 
revisorpåtegnelse og der er her ingen bemærkninger. 
 
5. Hovedpunkter i det kommende års aktiviteter 
Dette punkt fremlægges af centerleder Jess Kahr og foreningskonsulent Stina Smidt (”Stina”). Jess 
oplyser, at handlingsplanerne kobler sig til foreningen overordnede strategi: Mod Fælles Mål. 
Herudfra er der valgt 6 fokusområder for det kommende år: 

- Samarbejdet med Odense Kommune 
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- Socialvejviser.dk – udvikling og udbredning 
- Brobygning til kultur, fritid og idræt – ”sundhed” 
- Brobygning til det lokale erhvervsliv 
- Ensomhedsramte (gentages) 
- FN´s verdensmål / Bæredygtighed 

 
Jess: Medlemmer inviteres til at komme med yderligere eller supplerende ideer. Stina overtager 
og præsenterer årets planlagte arrangementer og aktiviteter. (se også slide / handlingsplan) 
 

• Nytårstaffel (erstattet af nytårs-videohilsen) 
• Generalforsamling 
• FrivilligBørs´22 – 18. maj (tilmelding er åben!) 
• Danmark Spiser Sammen (uge 17) 

Jess og Claus (der igennem sit engagement i HomeStart Odense sidder i spidsen for 
arbejdsgruppen) supplere Stina med info om at der arbejdes på få et event på benene, 
”Odense spiser sammen” den 28. april, Odense Rådhus) 

• FrivilligGalla - Posten, d. 30. september 
• Et foreningsmøde / dialog/ forum på tværs – formatet er stadig åbent, men kan tænkes sig 

inspiration fx fra andre kommunernes lokale ”frivilligråd”. 
• Profilprojekt: Brobygning til erhvervslivet – Projektet fortsættes i 2022. 

 
FrivilligBørs og psykisk/kognitivt udfordrede? 
En medlemsforening udtrykker bekymring om at psykisk/kognitivt sårbare bliver overvældet at 
FrivilligBørs. Jess Kahr supplerer hertil, at der udarbejdes et online katalog tilgængeligt fra 
hjemmesiden. Således kan man godt få glæde af det, selvom man ikke deltager fysisk på 
FrivilligBørsen. Stina Smidt supplerer: tanken er at man får koblet flere aktører sammen, også 
uden om FrivilligBørs. 
 
En fast ressourcebank?  
Jess Kahr spørger de deltagende om hvorvidt FrivilligBørs måske kunne være afsæt til en form for 
permanent ”ressourcebank”, som kunne tilgås online. Deltagerne til generalforsamlingen 
udtrykker sig positivt herom.  
 
Profilprojektet? 
Et medlem spørger ind til profilprojektet: Hvad er det virksomhederne kan tilbyde/hjælpe med? 
Jess Kahr uddyber, at man går i dialog om det med virksomhederne. Det går ud på at matche hvad 
virksomheder kan og hvad foreningen har behov for. 
Spørgsmål fra medlem: Er der kommet flere med siden sidst? (virksomheder). 
Jess: Vi håber og tror på at der er er nogle nye der er på vej, men der kan ikke præsenteres noget 
konkret. Vi mangler stadig at forløse det potentiale som vi fortsat tror på der ligger i dette projekt. 
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Slutteligt præsenteres alle de øvrige / mere faste aktiviteter og opgaver der skal laves i 2022: 
Studiestartsmesser, jobmesser, Seniorinformationsdage, Karrieremasse og de aktuelle Netværk: 
 
Jess Kahr henviser til handlingsplanen der forefindes på hjemmesiden, oversigten over event på 
hjemmesiden samt at følge med i nyhedsbrevene. 
 
6. Budget, kontingent og lokalgebyr – forslag til vedtagelse og lokalgebyr (se bilag) 
Budgettet fremlægges af Jess. (afbud fra kasserer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny tilskudsaftale med Odense Kommune 
Jess præsenterer budgettet og informerer om at foreningen i 2022 overgår til at modtage tilskud 
på baggrund af en ny treårig tilskudsaftale med Odense Kommune. Jess udtrykker at den nye 
stabilitet i tilskudsformen er glædelig, men at man kunne have ønsket sig at driftstilskuddet havde 
matchet det egentlig driftsbehov. Dette da tilskudsstørrelsen efterlader ikke meget økonomi til 
aktiviteter og arrangementer efter alle de faste driftsomkostninger er betalt. 
 
Socialstyrelsens tilskud? 
Et medlem spørger ind til, om der et fastlagt tilskudsbeløb fra socialstyrelsen, og om beløbet 
bestemt på baggrund af kommunens størrelse? Jess svarer, at der er tale om et helt fast beløb. 
Det er 350.000kr uanset hvad. Jess fortæller, at FriSe frivilligcentrenes landsforening i mange år 
har kæmpet for at få beløbet forhøjet.  
 
Budgettet vedtages enstemmigt. 
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Kontingent og lokalegebyr  
Der foreslås ingen ændringer: 
Kontingent: 100kr pr år.  
Lokalegebyrer (kun ved booking af lokaler i Seniorhus Odense) 
- Alm. mødelokale: 40kr 
- ”Salen: 500kr 
- ”Hal 2”: 400kr op til 4 timer /1000kr for mere end 4 timer/.  
 
Uændrede priser og kontingent vedtages enstemmigt. 
 
7. Behandling af indkommende forslag  
Ingen indkommende forslag – punktet bortfalder. 
 
8. Valg af bestyrelse  
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Jf. vedtægterne 
 
På valg er: 

- Lone Nielsen (genopstiller) 
- Siw Busborg (genopstiller 
- Anne-Kristine Jakobsen (genopstiller) 

 
Lone Nielsen: Siw og Anne-Kristen er ikke til stede, men vi har modtaget skriftlige udsagn fra 
begge om, at de modtager genvalg. Ingen andre medlemmer tilkendegiver deres kandidatur.  
 
Efter en kort præsentation af de tre kandidater genvælges: 
Lone Nielsen, Siw Busborg og Anne-Kristine Moody Jakobsen til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først kommende bestyrelsesmøde. 
 
Valg af suppleanter 
Claus oplyser, at der aktuelt er to vakante pladser som suppleanter.  
Ulrik Sørensen Schmidt, fra medlemsforeningen Social Sundhed Odense vælger at stille op som 
suppleant. 
 
Ulrik Schmidt vælges af forsamlingen som 1.suppleant. (Posten som 2. suppleant er fortsat 
vakant.) 
 
9. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller til, at den nuværende revisor, Schmidt Revision, genvælges.  
Schmidt Revision genvælges som foreningens revisor.  



Side 6 af 6 
 

 
10. Eventuelt  
Foreningsnetværk? 
Et medlem spørger indtil hvordan man som forening kommer med i vores foreningsnetværk og får 
info herom. Jess svarer, at informationer om vores netværk nu ligger på hjemmesiden, og at man 
blot henvender sig til os ved ønske om deltagelse. Stina Smidt supplerer og udtrykker at FCO skal 
blive bedre til at skrive og informere herom. 
 
Claus takker for god orden, deltagelse og dialog. 
Jess takker Claus Brandstrup for hjælpen som dirigent. 
 
 
 
______________________ 
Dirigent, Claus Brandstrup 
 
 
_______________________ 
Referent, Adna Dzafic   
 
 
Bestyrelsen, tegningsberettiget ift. vedtægter: 
 
 
 
____________________ 
Formand, Lone Nielsen  
 
 
 
____________________ 
Kasserer, Anne-Kristine Moody Jakobsen 
 


