
 

         

 
 
Hillerød, den 22.2.2018 
 
 
 
Kære venner, 
 
Hermed indkaldelsen til Frivilligcenter Hillerøds generalforsamling med et indledende medlemsmøde 
torsdag den 22. marts 2018 kl. 17:00-20:30 i Kedelhuset, Fredensvej 12 B. Mellem medlemsmødet og 
generalforsamlingen inviteres I til fællesspisning og hyggeligt samvær.  
 
På medlemsmødet vil vi drøfte nogle vigtige emner, der berører os alle:  

• Hvordan kan vi samarbejde om at engagere flere medborgere i vores lokale foreninger? 

• Hvordan kan vi åbne vores foreningsfællesskaber for mennesker, der er sårbare eller er udsatte? 
Alle os der er med i et foreningsfællesskab ved nemlig, at foreningslivet åbner døre for nye 
venskaber, indblik og udvikling både personligt og socialt. 

• Og hvordan kan Frivilligcenter Hillerød understøtte jer og samarbejdet om at engagere flere 
medborgere i jeres foreninger. 

 
Bestyrelsesarbejde i Frivilligcenter Hillerød 
Frivilligcenter Hillerød ledes af en bestyrelse på fem personer (og to suppleanter). I 2017 har der været fem 
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Der er i år tre medlemmer på valg, hvoraf den ene ønsker at 
genopstille. Der er p.t. to kandidat, der stiller sig til rådighed for valg til bestyrelsen.  
 
Regnskab og indkomne forslag 
Det reviderede regnskab for 2017 kan læses på vores hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelle forslag eftersendes på mail senest otte dage før generalforsamlingen. Regnskab og forslag kan 
rekvireres i print ved henvendelse i frivilligcentret.  
 
Tilmelding 
Vi vil sætte stor pris på en tilmelding til Fællesspisning og Generalforsamlingen senest den 19.3.2018 til 
epost@frivilligcenter-hillerod.dk med navne på alle deltagere, e-mails og foreningens navn – eller på tlf. 48 
24 19 07. 
 
Kontingent for 2018 
Kun medlemmer med gyldigt medlemskab har stemmeret ved generalforsamlingen. Vi opfordrer alle til at få 
betalt kontingent for 2018. Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men er velkomne på 
generalforsamlingen. 
 
Kontingentet pr. år for en forening/gruppe er i 2018 kr. 250,-. Kontingentet for støttemedlemmer er kr. 50,-. 
Beløbet bedes indbetales til Danske Bank på konto nr. 3543 - 0 010 998 964 (påfør venligst foreningens fulde 
navn og kontaktoplysninger). Eller kig forbi frivilligcentret og betal kontant. 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemsrepræsentanter og støttemedlemmer til årets generalforsamling, 
hvor du også kan se frem til at få serveret frivilligcentrets årsskrift 2017 i film og billeder.  
I tråd med dette har vi i år også lavet en lille sjov video-invitation til generalforsamlingen, som du kan se 
på vores YouTubekanal.  
 
På bestyrelsens vegne 
Anette Nielsen, Centerleder 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

www.frivilligcenter-hillerod.dk 

mailto:epost@frivilligcenter-hillerod.dk
https://www.youtube.com/watch?v=B3y0AiW8nJs


 

         

 
 
 
 
 

 

Dagsorden  
Ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30-20.30 
 
 
Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12 B, 3400 Hillerød 
 
Generalforsamlingen indkaldes jf. vedtægter for Frivilligcenter Hillerød §4, stk. 2 med følgende 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 

På valg er: Lene Holmsgaard, Røde Kors Hillerød (ønsker ikke at modtage genvalg) og Peter 
Langer, Hillerød Skakklub (ønsker ikke at modtage genvalg) samt Hanne Hou, Mødrehjælpen 
Hillerød (ønsker at modtage genvalg). 

 
7. Valg af suppleanter 
 Leyla Laursen har været suppleant i 2017, men ønsker at opstille til valg til bestyrelsen. 
  
8. Valg af intern revisor 
 
9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor 
 
10. Eventuelt 
 
Ad punkt 5: Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt/pr. mail:  
epost@frivilligcenter-hillerod.dk, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
 
Peter Andersen,  
Bestyrelsesformand, Frivilligcenter Hillerød 
pazealand@hotmail.com 


