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Generalforsamling ud af coronaens skygge 
Frivilligcenter Hillerød glæder sig til atter at holde generalforsamling med fysisk fremmøde. 
Frigjort fra coronaens restriktioner men med den sunde fornuft i behold gennemfører 
Frivilligcenter Hillerøds sin generalforsamling torsdag 24. marts kl. 17.00-21.00 i Kedelhuset, 
Fredensvej 12b. 
 
Efter sidste års onlinegeneralforsamling og isolation glæder bestyrelse og medarbejdere sig til 
at gense et stort udsnit af medlemmerne til hyggeligeligt samvær om alt det der optager os. 
Men selv om generalforsamling holdes ved fysisk fremmøde, bliver den i år holdt på lidt 
alternativ vis, så der gøres god plads til dialog undervejs. 
 
Generalforsamling afvikles i to ”akter” med en pause med fællesspisning med tid til at 
netværke, hygge og få talt med nye og gamle venner. 
 
I første akt slår formand Peter Andersen i sin beretning takten for de hovedtemaer, som har 
optaget bestyrelsen og frivilligcentret i 2021. Det drejer sig blandt andet om arbejdet med at 
udforme en ny strategi for frivilligcenteret, der sætter kursen for de kommende års indsatser. 
Og herunder eksempler på aktiviteter og samarbejder, der bidrager til at skabe plads til at 
flere kan være med i de lokale fællesskaber. 
 
I anden akt er der fokus på valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem 
bestyrelsesmedlemmer, valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen, og to medlemmer 
særligt udpeget af bestyrelsen. I år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf et medlem 
genopstiller til bestyrelsen. Vi ved allerede nu at der er tre kandidater, som ønsker at stille op 
til bestyrelsen, så i modsætning til 2021 bliver der mulighed for valg af suppleanter. 

Tilmelding til generalforsamlingen og fællesspisningen skal ske senest 21. marts. 
Støttemedlemmer og medlemmer er meget velkomne.  

Regnskab og eventuelle forslag kan ses på frivilligcentrets hjemmeside. 

Yderligere oplysninger ved bestyrelsesformand Peter Andersen, pazealand@hotmail.com 
eller centerleder Anette Nielsen, tlf. 3022 3368 / an@frivilligcenter-hillerod.dk . 

Billedtekst: I år kan medlemmerne atter møde frem til generalforsamlingen i Frivilligcenter 
Hillerød. Arkivfoto. 
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