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Frivilligcenter Hillerød 

Generalforsamling 2012 
22. marts, 2012 

Kl. 19.00 

Hillerød 

Referent: Anette Nielsen  

Deltagere: 

Følgende foreninger var repræsenteret: 
Bisiddergruppen Nordsjælland, Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, Dansk Røde 
Kors, Den folkelige tænketank, Diabetesforeningen, FotoSenior, Gigtforeningen, 
Hillerød Motionsvenner, Hjerteforeningen, HSI, Sangcafé, Sathya Sai Baba Centret, 
Sind Hillerød/Allerød, Sind Nordsjælland, Slægtsforskning, Team Overgang, Ældre 
Sagen, Børns Voksenvenner og Frihjul. 
 
19 stemmeberettigede medlemsforeninger/grupper ud af 92 medlemsforeninger og 
grupper var repræsenteret på generalforsamlingen. 
 
Desuden deltog personalet fra frivilligcenteret. 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af intern revisor 
9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor  
10.  Eventuelt 

Referat 

 
Punkt 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Beslutning Advokat Erik Turley – formand for Advokatforeningen i Hillerød, fra Advokathuset 
Nordsjælland og Advokathjælpen i frivilligcenteret, blev udpeget som dirigent.  Erik 
indledte med at konkludere, at generalforsamlingen var lovligt varslet en måned før, 
og dermed blev generalforsamlingen afholdt i overensstemmelse med vedtægterne 
og var beslutningsdygtig. 
Som referent blev Anette Nielsen valgt. 
Stemmetællere var Jytte Behrendtz og Lou Jarness Pedersen. 

 
Punkt 2 Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning: 

 Inge Engel Christensen, formand for bestyrelsen, fremlagde beretningen, som følger 
her i sin helhed: 
 
På sin vis bliver det lettere og lettere at udarbejde en årsberetning for 
frivilligcentret for hvert år der går. Lettere og lettere fordi det trykte årsskrift også 
bliver flottere og flottere – og længere og længere for hvert år, der er gået. Det var 
med stolthed at jeg som formand – og at vi i bestyrelsen – så udkastet til årsskriftet, 
inden det gik i trykken, for her har vores personale kombineret med frivillige 
kræfter begået et meget flot monument over det arbejde, der har udspillet sig i 
Frivilligcentret i 2011 - så vil jeg opfordre til at nærlæse det udleverede årsskrift.  
 
Det har været endnu et spændende år i Frivilligcenter Hillerøds liv. 
2011 var Frivillighedsår – og der var mange initiativer på det frivillige område. Det 
skete på nationalt niveau, men i høj grad også lokalt. Mange af jer har selv deltaget i 
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nogle af de forskellige arrangementer, og det har været positivt at se Frivilligcentret 
spille en væsentlig rolle i (facilitering) af de lokale foreninger og frivilliges 
engagement. Menuen har været alsidig og har budt på ”Projekt Frivillig”, ”Frivillig 
Fredag”, Kulturnatten med ”lyrikcafé”, ”Politikere i praktik”, ”kaffemøde på 
rådhuset”, spotlight på ”psykisk sårbarhed og frivillige i psykiatrien” og meget andet.  
 
En af de helt store krumtapper i frivilligcentrets arbejde i 2011 har været projektet 
om kapacitetsudvikling i foreningslivet – et projekt, der har handlet helt specifikt 
om at støtte og styrke de lokale foreninger. Det har handlet om hvervning af nye 
frivillige, større inddragelse af brugere og medlemmer og udvikling af PR-materiale – 
områder der tog deres udspring i en analyse af foreningslivets egne ønsker og 
behov. Konkret er der ”kapacitetsudviklet” via tilbud om workshops, faglig sparring 
og masser af synliggørelse. Der er holdt foredrag om frivillighed på kommunale 
institutioner for at videreformidle erfaringer, nye lokalforeninger er blevet hjulpet i 
gang, og der er givet sparring på ansøgning om §18-midler. 
 
I det hele taget kan man vel opsummere årets indsats som endnu et skridt hen mod 
en frivilligcenterprofil, der sætter spotlight på at understøtte og kvalificere det 
lokale frivillige foreningsarbejde.  
 
Bestyrelsesarbejdet 
I bestyrelsen har der været mange ting på dagsordenen gennem året, og vi har 
afprøvet nye arbejdsformer – den mest markante forskel fra tidligere år har været 
etablering af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 
centerleder. Målet har været tvedelt - at skabe bedre mulighed for at bestyrelsen 
kan tage de nødvendige og store drøftelser af frivilligcentrets retning i samarbejde 
med personalet, det mere strategiske perspektiv, og det at skabe en mere smidig og 
hurtigt arbejdende organisation, der kan understøtte den daglige ledelse.  
 
Den nuværende bestyrelse har i enighed besluttet at tage det mere helikopteragtige 
perspektiv, hvor det bliver på den mere overordnede bane, at bestyrelsen bevæger 
sig. Der er brugt tid på at overveje, hvad det egentlig indebærer at sidde i 
bestyrelsen i et frivilligcenter som vores – og disse overvejelser er afspejlet i det 
udsendte ”jobopslag til et bestyrelsesmedlem”, som vi håber, kan fungere som en 
appetitvækker.  
Overskrifterne i bestyrelsens arbejde er hentet fra strategiplanen. Det har handlet 
om ”ledelse” – herunder hvordan man kan arbejde professionelt uden at miste 
touch med frivilligheden. Det har handlet om synliggørelse og dokumentation. 
Udvikling af frivilligcentrets kerneydelser – i forlængelse af mobiliseringsprojektet. 
Fortalervirksomhed, selvhjælp, økonomi og fundraising - og organisationsudvikling.  
 
I efteråret fyldte diskussioner om frivilligcentrets medlemsgrundlag meget – 
oprindeligt handlede det egentlig mest om hvad man som medlem kan forvente og 
kræve, men drøftelserne førte os hurtigt hen mod et behov for præcisering af 
formål og medlemsgrundlag, hvilket vi har formuleret i det forslag til revision af 
vedtægterne, der behandles senere i aften.  
 
FriSe 
Frivilligcenter Hillerød er del af et landsdækkende netværk af Frivilligcentre og 
Selvhjælpsprojekter – i daglig tale ”FriSe”. Og vi har deltaget aktivt i 
landsorganisationens arbejde på forskellig vis. Hele bestyrelsen deltog eks. vis.  i 
Frises kursus for bestyrelser, Jørgen Nielsen og Nils Anker Kofoed har været 
engageret i Frises bestyrelsesudvalg og Anette Nielsen har deltaget i 
frivilligcenterudvalget. 
 
Samarbejde med Hillerød Kommune 
Vi har samarbejdet med Hillerød Kommune om mangt og meget i 2011. Og på sin 
vis er samarbejdsrelationerne måske blevet lidt mere komplekse gennem året – på 
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den måde at der er relationer til mange forskellige aktører. Vi har sagt farvel til 
vores faste brobygger Martin Jespersen, der er gået på efterløn. Men har til gengæld 
fået et bredere netværk både i forhold til forvaltning og politikere. Der er udpeget 
en ny tovholder i kommunen, Tinne Simonsen, der allerede nu har vist stort 
engagement, hvilket vi glæder os over. 
 
Vi deltog i Socialudvalgets dialogmøde i juni, der havde til formål at få ideer til 
udvikling af det sociale område, og har også for ganske nyligt deltaget i dialogmøde 
med Fritids- og Kulturudvalget.  
 
Økonomi – eller snarere skrantende økonomi på tilskudssiden - fyldte i forholdet til 
kommunen, men der var også masser af positivt samspil. Bestyrelsen fik lejlighed til 
at afgive høringssvar til både budget 2012 - og andre centrale ”pakker”, fx 
integrationshandlingsprogram og udviklings- og planstrategi. 
 
Vi er udpeget som fast deltager i § 18 og § 79 tildelingsudvalget, hvor vi har søgt at 
bidrage til en kvalificering af udvalgets arbejde og til, at der sikres transparens og 
retfærdighed i uddelingen af midler.  
 
Vi hilser helt bestemt den politiske beslutning om at etablere en ”frivilligpris” 
velkommen og ser frem til at tankerne om at hædre den frivillige indsats omsættes 
til praksis. Det er foreløbigt aftalt, at frivilligcentrets bestyrelse får en aktiv rolle i 
forhold til indstillingen af kandidater til det politiske udvalg, hvilket er en ny og 
interessant udvikling.  
 
Hvor står vi så lige nu? 
I 2012 kan vi fejre 5 års fødselsdag. Er det meget eller lidt for et frivilligcenter? Når 
man deltager i arrangementer i landsorganisationen FriSe, så møder man meget 
gamle og garvede frivilligcenterfolk og også de helt grønne og nye på feltet. Vi er 
bestemt ikke de ældste, men det er mit helt klare indtryk, at det faktisk går 
ufatteligt godt her i Hillerød. Vi er begavet med et stærkt og kompetent personale, 
trofaste og arbejdsomme frivillige og vi nyder en solid opbakning fra foreningsliv og 
andre lokale aktører. Som man kan læse i årsskriftet er der 92 medlemsforeninger – 
og nye kommer til.  
 
Ikke at det ikke kan blive endnu bedre – det kan det vel altid – men vi er kommet 
langt – på relativt kort tid. Og jeg tænker at vi som en 5-årig agerer modent og 
konstruktivt i samarbejdet med både foreninger, enkeltpersoner, organisationer, 
forvaltning og politikere.  
 
I frivilligcentret kan man møde de mest fantastiske mennesker, som er engagerede 
til glæde for andre – og sig selv – på den ene eller anden måde. Herfra skal lyde en 
stor tak til alle, der har ydet en indsats for frivilligcentret i 2011. ”Ingen nævnt, 
ingen glemt” – men jeg har alligevel lyst til at nævne en enkelt person. For i 2011 
mistede vi en ildsjæl – Ellen Ingerslev – der med sine 94 år på bagen viste, at 
frivillighed ikke lader sig begrænse – ikke af alder i hvert fald - og at der hvor der er 
vilje, er der vej. Ellen var på pletten, fordi hun brændte for sagen. Det var 
inspirerende at møde hende – ligesom det er inspirerende at se hver enkelt 
frivillige, der tager et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar i det daglige!  
 
Så tak til jer alle for et forrygende år. Tak til de frivillige, der har stået for det 
praktiske i dag sammen med personalet – og som har gjort det gang på gang ved 
andre arrangementer. Jeg vil også gerne sige en særlig tak til mine ”kolleger” i 
bestyrelsen – det bliver sidste gang, at jeg står her som formand og aflægger 
beretning. Det har vist sig at være lidt af en udfordring at balancere formandsposten 
mod et fuldtidsjob og familieliv med små børn, og den eneste grund til at det 
overhovedet har været muligt er fordi andre i bestyrelsen har løftet rigtig mange 
opgaver, fordi der er et solidt og engageret medspil fra centerlederen i 
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bestyrelsesarbejdet.  
Jeg håber, at I hver især vil tage årsskriftet med hjem og nærlæse det i fred og ro – 
sammen med det, jeg har fortalt nu, burde det i hvert fald give jer et billede af et 
stærkt og modent Frivilligcenter, der er på en god kurs fremad.  
 

Beslutning: Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt. 
 

 Punkt 3  Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  
Kasserer Jytte Behrendtz fremlagde årsregnskabet for 2011.  
Regnskabet var sendt ud til alle medlemmer en uger før generalforsamlingen. 
Overordnet ender FcH i 2011 med et overskud på kr. 64.978. 
 

Diskussion/ 
kommentarer: 

Efter fremlæggelsen var der åbent for spørgsmål/kommentarer: 
a. Tim Karl, Frihjul, spurgte til hvordan FcH genererer en ”egen indtægt”? 
Anette svarede, at det dels sker gennem en refusion på en fleksjobansættelse dels 
medlemskab, kaffekassen og kopisalg.  
b. Grethe Bjerager, Ældresagen, roste det flotte regnskab og fornuftig styring af 
frivilligcenterets økonomi.  

Beslutning: Regnskabet for 2011 blev herefter godkendt. 

  
Punkt 4 
 
 
 
 

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011, herunder fastsættelse 
af kontingent 
a. Jytte fremlagde budgetforslag for 2012.  
b. Inge fremlagde for generalforsamlingen et forslag om uændret kontingent 
 

Kommentarer/ 
Diskussion 

a. Det samlede budget for 2012 er på kr. 1.497.680. 
Budgettet er sammensat ud fra følgende bevillinger: 
Socialministeriet FRIG, Hillerød Kommune, 
PUF/Socialministeriet – toårig bevilling: Samarbejde om mobilisering af frivillige, 
PUF/Socialministeriet – toårig bevilling: Selvhjælp, overførte bevillinger fra 2011, 
Metro Schrøder Fonden – samt kr. 100.000 fra frivilligcenterets egenkapital. 
Jytte påpegede at bestyrelsen af hensyn til personaleansvaret, prioriterer en egen 
kapital på ca. kr. 200.000. 
 
Der blev spurgt til, hvad PUF er en forkortelse for. 
Forkortelsen står for: ”Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede 
mennesker” og udbydes årligt i august.  
 
b. Inge kommenterede bestyrelsens fastholdelse af den nuværende og nærmest 
symbolske kontingentsats med, at vi ønskede at få så mange medlemmer som muligt 
i FcH og at det ikke skal være økonomien, der forhindre et medlemskab. Det er 
ikke til at sige, om det skyldes det lave kontingent eller at flere foreninger måske 
har fået øjnene op for frivilligcenterets muligheder – men medlemstallet er stegt fra 
68 i 2010 til 92 i 2011. En udvikling, bestyrelsen gerne ser, fortsætter. 
 
Kommentarer:  
a. Evy Laursen, Gigtforeningen, kommenterede, at hun ligesom på tidligere 
generalforsamlinger mener, at det er fantastisk, hvad man får for et meget lille 
beløb. Kontingentet er for beskedent i forhold til alle de ydelser, man kan få i FcH. 
Hun spurgte, om man kunne tænke sig, at der var to satser, for henholdsvis aktive 
og passive brugere.  

• Jørgen Nielsen, næstformand for FcH svarede, at han tror, at der skal relativt 
meget til i forøgelse af kontingentsatsen, for at man vil kunne mærke det i den 
samlede økonomi. Det helt afgørende her er at man fortsat får 
grundfinansieringen og dermed den kommunale medfinansiering – og her er det 
vigtigt at man kan dokumentere et stort medlemsgrundlag.   

b. Grethe Bjerager, Ældresagen, foreslog at overveje at differentiere satsen i 
forhold til store og mindre foreninger og grupper, da det kan være problematisk at 
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vurdere, hvor meget og lidt man gør brug af centeret. 
c. Ole Petersen, Hjerteforeningen  tilsluttede sig den holdning, at det 
kontingentsatsen er for lav i forhold til den høje kvalitet, der præger frivilligcentrets 
ydelser. 

• Inge afrundede med en tak for kommentarerne - og at den kommende 
bestyrelse kan drøfte de konkrete forslag ift. differentieret kontingentsats. 

Beslutning: Budget 2012 blev godkendt. 
Kontingent for 2012 forbliver uændret: 
Gruppemedlemmer: kr. 100 og støttemedlemmer/ personlige medlemmer (uden 
stemmeret ved generalforsamlingen) kr. 50. 

  

Punkt 5 Indkomne forslag 
Inge fremlagde bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer: 
Med et stigende medlemsgrundlag og flere aktiviteter i centeret, har bestyrelsen i 
løbet af 2011 ved flere lejligheder drøftet, hvad man kan forlange som medlem – og 
hvad FcH kan forlange af medlemmerne.   
På den baggrund besluttede bestyrelsen at se de eksisterende vedtægter efter. Man 
var enige om, at der var sket en del i de 5 år vedtægterne har eksisteret. Både 
fokus og mission/vision har ændret sig. Udfordringen har været at få formålet mere 
i tråd med det fokus, vi har i dag. Med andre ord, sikre at det fremgår, hvad der i 
dag er vores fokus og kerneydelser, og hvem der er de primære målgrupper for 
vores arbejde. Derfor foreslår bestyrelsen ændringer i §2 og §3. 
 
Der har været og er mange initiativer indenfor og på tværs af frivilligområderne 
idræt, kultur og det sociale. Men der skal være et særligt fokus på de sociale 
foreninger og grupper, dels fordi behovet er der for støtte til de mange 
lokalforening/grupper dels af hensyn til vores bevillinger, der primært kommer fra 
Socialministeriet og er møntet på socialt udsatte og sårbare målgrupper.  
 
Formålet, som det står i vedtægterne, lyder:  
§2 
Stk. 1: Foreningens formål er som interesseorganisation aktivt at fremme og formidle 
kontakten mellem medlemmerne for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale 

arbejde samt det sociale og kulturelle samvær i kommunen.  
Bestyrelsen foreslår det kursiverede erstattes med følgende: 
…at skabe, styrke og udvikle rammer for det frivillige sociale arbejde i 
Hillerød Kommune. Foreningen arbejder for at lette adgangen til et 
frivilligt engagement for den enkelte borger, og den støtter de sociale 
foreninger og gruppers kapacitetsudvikling samt udviklingen af frivillige 
lokale ideer, aktiviteter og samarbejde i foreningslivet. 
 
Stk. 2: Foreningen varetager overordnet fælles interesser, hvilket bl.a. gøres gennem 
- at deltage aktivt i at synliggøre det frivillige sociale arbejde 
- at medvirke til at udvikle netværk på tværs af foreningerne 
- at udvikle og støtte selvhjælpsgrupper 
- formidling af frivillige 
- foreningsservice og sparring (foreslået tilføjet) 
- vidensbank for frivillige sociale foreninger og enkeltpersoner 
- at arrangere fælles kurser og arrangementer 
Stk. 3: Foreningen skal tilstræbe den bredest mulige lokale forankring. 
Stk. 4: Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser. 
 
Forslaget udløste en kommentar fra Hans Jultved omkring det ændrede fokus, der i 
dag primært handler om faglig støtte og service til foreningerne/grupper og de 
mange engagerede – på bekostning af Borgercaféens hygge og samvær. Anette 
understregede at frivilligcenterets fokus er på de foreninger og grupper, der gør 
noget for og med andre. Det betyder, at det ikke i samme grad er FcH, som 
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arrangerer og inviterer den enkelte borger og bruger indenfor til samvær, støtte og 
rådgivning – men at det netop foregår i regi af foreningerne og grupperne. FcH 
skaber rammer og tilbyder støtte til foreningernes virke, udvikling og samarbejde. 
Når FcH tager initiativ til at samle foreninger og afholde sociale engagementer, vil 
det i dag i højere grad være for bestyrelsesmedlemmer, frivillige, tovholdere og 
ledere af frivillige i de frivillige foreninger og grupper.  
Der blev foreslået en tilføjelse i § 2: Her skal det tilføjes: Hillerød kommune…. 
 
Jørgen Nielsen, næstformand: påpegede at FcH faktisk afholder faste sociale 
arrangementer som f.eks. den årlige Nytårskur, hvor alle er velkomne. 
Tim Karl, Frihjul: roste måden, frivilligcenteret fungerer på i dag. 
  
Inge påpegede, at ændringerne i § 3 handler om muligheden for at differentiere 
mellem grupper og foreninger der er lukkede og har mere social karakter ift. de 
sociale foreninger/grupper, der har som formål, at udføre en frivillig social indsats 
for og med andre. Nuancen ligger i, at ”den sociale indsats” er blevet skærpet. 
Desuden understøtter forslaget regler for udlån og booking af lokaler i 
Kulturværkstedet, som FcH varetager for Hillerød Kommune, ift. de sociale 
foreninger og grupper.  
 
§ 3 Betingelser for medlemskab: 
Stk. 1: Som medlemmer kan optages: 
Foreninger, grupper, m.fl., der støtter foreningens formål og har hjemsted i Hillerød 
Kommune.  
Bestyrelsen foreslår det kursiverede erstattes med følgende: 
…hjemmehørende i Hillerød Kommune, som i eget virke udfører eller 
har som mål at udføre et frivilligt engagement og virke, og som støtter 
frivilligcenterets virke i den frivillige indsats. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen 
den endelige beslutning om medlemskabet. 
  

Konklusioner: Begge forslag blev godkendt – dog med tilføjelsen/korrektur: Hillerød kommune i § 2 
stk. 1. 
 

   Punkt 6 Valg til bestyrelsen: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  
Inge Engel Christensen, Røde Kors 
Nils Anker Kofoed, Diabetesforeningen (ikke til stede på mødet) 
Steen Moestrup, LAP (trådte ud af bestyrelsen i januar 2012 pga. sygdom) 
 
Jørgen Nielsen, HSI, og Peter Andersen, Den folkelige tænketank, er valgt for to år.  
 
Inge takkede Nils Anker Kofoed for hans engagement og aktive deltagelse i 
bestyrelsens arbejde gennem de sidste 4 år – hvor Nils Anker særligt har vist 
interesse for landsforeningens arbejde (Frise). Desværre har Nils Anker været en 
del syg det sidste 1½ år, hvilket er medvirkende årsag til hans beslutning om at 
træde ud af bestyrelsen nu og overlade arbejdet til nye kræfter. 
 
Kandidater: 
Inge Engel Christensen, Røde Kors, modtager genvalg.  
Jytte Behrendtz, Hjerteforeningen, stiller op til bestyrelsen. 
Christina Høi, Dansk Flygtningehjælps Unge, stiller op til bestyrelsen. 
  

Konklusion: Inge Engel Christensen, Røde Kors blev genvalgt. 
Jytte Behrendtz, Hjerteforeningen, blev valgt. 
Christina Høi, Dansk Flygtningehjælps Unge, blev valgt. 

   Punkt 7 + 8 Valg af suppleanter og intern revisor: 
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Christina Høi og Torben Juhl (Bisiddergruppen Nordsjælland) har været 
suppleanter siden generalforsamlingen i 2011. 
Torben Juhl forlod posten som suppleant i januar 2012. 
 

Jytte Behrendtz, Hjerteforeningen var tidligere intern revisor. 
Bestyrelsen pegede på, at den interne revisor er overflødig, når centeret har en 
administrativ medarbejder, der varetager bogholderiet, og en kasserer der 
gennemgår bilag og afstemmer kassen. Desuden revideres hele regnskabet af en 
statsautoriseret revisor. 
Der var ingen kandidater til posterne.  

Konklusion: Alle tre poster er vakante det kommende år. 
Dirigenten påpegede, at det er op til bestyrelsen at sikre, at den interne revision 
gennemføres. 

   Punkt 9 Valg af registreret/statsautoriseret revisor  
Bestyrelsen indstillede Trekrone Revision fra Roskilde, der har givet et revideret 
tilbud med en stigning på kr. 3500,-  

Beslutning: Trekrone Revision blev valgt. 
 

   Punkt 10 Eventuelt 

Kommentarer/ 
diskussion: 

Da Inge efter tre år som formand har besluttet at overdrage formandsposten til en 
anden i bestyrelsen, fik hun en stor tak med på vejen fra næstformand Jørgen 
Nielsen og fra centerleder Anette Nielsen. Det blev beskrevet, hvordan Inge har 
været en helt central drivkraft i frivilligcenterets opstart og udvikling siden 2005, 
hvor de første spæde skridt blev taget. Gennem hendes virke som formand har hun 
bidraget til at sikre den platform, som centeret fungerer på i dag. Der blev udtrykt 
glæde fra bestyrelsens side over, at Inge vælger at fortsætte sit engagement i 
bestyrelsen.  
 
Tim Karll havde i anledningen af frivilligcenteret 5 års jubilæum i år – og på 
opfordring fra Anette - brygget en særlig øl til anledningen. Den fik alle mulighed for 
at smage, efter generalforsamlingens afslutning. 
 
Inge takkede dirigenten for at lede forsamlingen sikkert i mål – og Erik Turley 
kvitterede med at sige, at han gerne stille op igen til næste år. 
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