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Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling blev afviklet – også online 
Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling blev den 20. august succesfuldt afviklet både fysisk og via 

online streaming. 

 

Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling, der skulle være holdt i marts, blev i stedet holdt den 20. august 

2020 med 38 deltagere – heraf var 27 stemmeberettigede grupper og foreninger repræsenteret. Der var 

sørget for håndsprit og god afstand mellem alle deltagerne og i øvrigt givet mulighed for online deltagelse.  

 

Formand Peter Andersen bød velkommen, inden advokat Susanne Quedens i rollen som dirigent overtog 

ordet og ledte forsamlingen kompetent gennem dagsordenen. Tre af bestyrelsens poster var på valg, og alle 

tre bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg og blev valgt. Kristine Jørgensen fra Hillerød 

Kvindekrisecenter stillede op og blev valgt til suppleant.  

 

Bestyrelsen består således af Peter Andersen (Danmarks Naturfredningsforening), Jørgen Nielsen (HSI), 

Hanne Hou (Mødrehjælpen Hillerød), Lars Elbrandt (Røde Kors Hillerød), Pia Charlotte Olsen (Salto 

Familieaktiviteter), Charlotte Holmer Kaufmanas (særlig udpeget bestyrelsesmedlem) og suppleant Kristine 

Bjørnbak Jørgensen (Hillerød Kvindekrisecenter).  

 

Generalforsamling for onlinedeltagere 

For første gang nogensinde, blev generalforsamlingen også sendt live via onlinestreaming. Med to 

webkameraer, tre pc’er og et lydanlæg blev både billeder og lyd sendt via internettet til de ni af deltagerne, 

der foretrak at deltage hjemmefra. Onlinedeltagerne kunne stille spørgsmål, kommentere og afgive deres 

stemmer via en chat-funktion.  

 

Medlemsmøde 

Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort medlemsmøde, hvor frivilligcentret fortalte deltagerne om 

efterårets aktiviteter, herunder at man i frivilligcentret har besluttet at aflyse den sædvanlige fejring af 

Frivillig Fredag. Frivilligcentret plejer at markere den nationale fejring af frivilligheden og de frivillige den 

sidste fredag i september med et større arrangement, men man ønsker ikke at risikere at sprede smitte med 

corona-virus. 

 

I stedet samarbejder frivilligcentret med Hillerød Kommune om at lave en onlinestreamet begivenhed i 

forbindelse med uddelingen af FrivilligSocialprisen, som plejer at blive uddelt på Frivillig Fredag.  
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BILLEDTESKT: Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse, som naturligvis også skulle holde behørig afstand, 

som den ser ud efter afholdelsen af generalforsamlingen den 20. august 2020.  

 

Frivilligcenter Hillerød 
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