
Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse ønsker jf. punkt 5. Indkomne forslag at fremføre nedenstående forslag til 

en vedtægtsændring: 

  

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring med begrundelsen: 

  

Generalforsamlingen vedtog sidste år en vedtægtsændring ift. Socialministeriets krav om en bredt 

sammensat bestyrelse med forskellige kompetencer og med repræsentanter fra forskellige brancher. 

Desværre blev formuleringen underkendt af Socialstyrelsen og de har stillet yderligere krav om en justering, 

begrundet i vejledningen til ansøgningen af vores statslige grundfinansiering (FRIG 2019), hvor der står: 

  

”På baggrund af ansøgers vedtægter vil det blive vurderet, hvorvidt frivilligcenteret har til hensigt at 

arbejde for en bestyrelse, som er sammensat med repræsentanter fra forskellige brancher og sektorer, 

samt forskellige kompetencer og erfaringer.” 

  

Det betyder, at vedtægterne skal være åbne for, at medlemmer af bestyrelsen kan være andre end 

repræsentanter fra frivillige sociale foreninger, hvilket vores vedtægter gør i forhold til vores 

medlemsparagraf og muligheden for at udpege to yderligere medlemmer til bestyrelsen. Det betyder også, 

at der skal kunne ses en hensigt om, at vi i FcH arbejder for en bredde i forhold til sammensætning og 

kompetencer – ikke blot at vedtægterne giver mulighed for det. 

 

Dertil kommer, at bestyrelsen ønsker at give evt. ansatte i lokale foreninger mulighed for at stille op til 

bestyrelsen som repræsentant for en medlemsforening og/eller udpeget af bestyrelsen. Sidst men ikke 

mindst mener bestyrelsen, at vi ved at udpege et ekstra bestyrelsesmedlem, kan risikere at opnå 

stemmelighed ifm. en afstemning – derfor foreslås det at tilføje at: ” Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor 

der opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende”. 

  

Bestyrelsen foreslår derfor generalforsamlingen, at der i paragraf 6, stk.1 ændres følgende, som er 

markeret med gult: 

 

Stk.1: Bestyrelsen består af op til syv medlemmer 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne i henhold til §3, stk. 1. 

Foreningens samt medlemsforeningernes lønnede personale er ikke valgbare. 

Bestyrelsen vælges for to år, således at tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer i ulige år. 

Formand og næstformand kan ikke besættes med kommunale repræsentanter. 

På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter for et år. 

Vi tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancher, og 

som besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer, eksempelvis kompetencer inden for ledelse, 

strategi og økonomi. 

Bestyrelsen kan udpege op til yderligere to bestyrelsesmedlemmer udenfor frivilligcentrets medlemskreds. 

Disse udpeges for et år ad gangen. Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der opstår stemmelighed, er 

formandens stemme afgørende. 


