Referat for årsmøde for De Frivilliges Hus
tirsdag den 14. maj 2019 kl. 17.30-20.30,
Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg.
Årsskrift 2018, dagsorden og vedtægter udleveres til alle deltagerne ved
ankomst.
Formand i De Frivilliges Hus (DFH) Pernille Cornelius (PC), byder velkommen til
de 42 fremmødte deltagere, heriblandt gæster fra Sager der Samler, Frise og
Frivillighedsrådet mf. Samt de 16 stemmeberettigede foreninger.
Fællesspisning 17.30 – 18.30
Formand i DFH, PC gennemgår programmet for aftenens årsmøde i DFH og
opfordre alle til at se frem til oplægget fra Sager der Samler 19.45 – 20.30, samt
den ekstraordinære generalforsamling for Frivillighedsrådet 20.30 – 21-30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Casper Bo Danø (CBD)
(sekretariatsleder Frise)
CBD klappes ind som dirigent og takker for valget og konstaterer at
indkald og indstillinger følge DFH vedtægter samt at der ikke er modtaget
indkomne forslag.
2. Beretning fra formanden, Pernille Cornelius
DFH-formand PC, beretter om 2018 som et skelsættende år for det
frivillige sociale arbejde og fremlægger fire nedslag, 1) skabt et effektivt
bestyrelsesrum, 2) lavet vedtægtsændringer, 3) opstartet handleplan, 4)
forhandlet og landet en virkelig spændende ramme for fremtidens frivillige
sociale arbejde. PC retter en stor tak til alle som har bidraget i
bestyrelsesrummet i 2018, og glæder sig ved at DFH aktuelt står foran en
meget spændende tid.

3. Fremlæggelse af regnskab, Mikkel Smed Espersen
Revisionen konkluderer at årsregnskabet for 2018 i alle væsentlige
henseende er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis og
vedtægterne i DFH.
Resultat viser et overskud for årsregnskabet 2018. Som balancen indikerer,
er der behov for overskud, for at DFH kan stå til ansvar for kortsigtede
gældsforpligtelser. I tillæg hertil skal medregnes en buffer til evt.
uforudsete udgifter samt fremtidig flytning. Spørgsmål vedrørende
årsregnskabet 2018 er meget velkomne, og MSE sætter gerne til af til en
mere nuanceret gennemgang ved behov.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen.
CBD fremlægger proceduren. Der skal vælges tre medlemmer for 2 år og
et medlem for 1 år. Eftersom alle kandidater ønsker at opstille som
medlem for 2 år, stemmes der skriftligt på de tre kandidater den enkelte
stemmeberettigede forening ønsker. Kandidaten med færrest stemmer
vælges herefter for 1 år og de tre kandidater med flest stemmer vælges
for 2 år.
a. Valg til bestyrelsen i DFH
Kandidaterne præsenterer sig på skift (ca.2.min) for forsamlingen og
stemmesedlerne uddeles til de stemmeberettigede foreninger.
Stemmerne på de fire Kandidater fordelte sig således:
• Pernille Cornelius 13 stemmer
• Henrik Lillesø 12 stemmer
• Søren Gytz Olesen 12 stemmer
• Louise Egerton Bisgaard 11 stemmer
Således vælges PC, Henrik Lillesø og Søren Gytz Olesen for en 2-årig
periode og Louise Egerton Bisgaard for 1-årig periode i DFH Bestyrelse.
b. Suppleanter (vælges for 1 år):
Ingen opstillede suppleanter

6. Eventuelt.
Afgående bestyrelsesmedlemmer takkes for deres engagement.
Henrik Lillesø takker den daglige administration af De Frivilliges Hus for godt
arbejde.
Knud Fleischer fra foreningen Grønland i Viborg, takker De Frivilliges Hus for
støtte og netværk.
7. Oplæg Sager der Samler 19.45 – 20.30
8. Tak for i aften
DFH takker CBD for at have ført årsmødet 2019 i DFH sikkert i mål. Ligeledes
takkes Sager der Samler for et meget inspirerende oplæg.
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