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Referat af ReprcesentantskabsmCl)de 2021
Dato: 17. marts 2021

Sted: Online

Bestyrelsesformand Anni Damgaard b0d velkommen til m0det og meddelte, at det igen i ar rna forega online pa
grund at Covid19-situationen. F01gende var samlet i FrivilligVests m0delokale for at lede m0det derfra:
Bestyrelsesformand Anni Damgaard, nc:estformand Karen S0ndergaard, Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov,
advokat Jens Erik Pedersen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetcellere
a. Advokat Jens Erik Pedersen blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at reprcesentant-

skabsm0det var lovligt indvarslet. Ved navneoprab blev det konstateret at 27 ud af 31 tilmeldte
deltog i onlinem0det og at vi dermed var beslutningsdygtige. Deltagerlisten findes hos Frivilligvest.

b. Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov blev valgt som referent
c. Formanden meddelte at stemmeafgivelse foregar online og at optc:ellingen sker automatisk.

2. Formandens beretning for til godkendelse
a. Anni Damgaard fremlagde arsberetningen, som blev godkendt uden bemc:erkninger.

Arsberetningen kan ses i sin helhed pa FrivilligVests hjemmeside.

3. Fremlceggelse og vedtagelse af mal- og handlingsplan for det kommende ar
a. Carsten Leidesdorff Skov orienterede om FrivilligVests samarbejdsaftale med Ringk0bing-Skjern

Kommune og om, hvordan opgaverne og malene herfra spiller sammen med finansieringen fra
henholdsvis Kommunen, Socialstyrelsen og forskellige eksterne fonde.
Derefter fulgte en kort gennemgang af FrivilligVests fornyede hjemmeside (www.frivilligvest.dk) som
nu detaljeret beskriver hvordan vi arbejder med de to primc:ere omrader Foreningsservice og
Selvhjcelp, men ogsa aile de forskellige samarbejdsrelationer.

4. FremliEggelse og godkendelse af regnskab for 2020
a. Carsten Leidesdorff Skov fremlagde arsregnskab 2020, som blev godkendt uden bemc:erkninger.

Regnskabet viser et overskud pa kr. 66.347.
Arsregnskabet kan ses i sin helhed pa FrivilligVests hjemmeside.

5. Fremlceggelse og godkendelse af budget for 2021
a. Carsten Leidesdorff Skov prcesenterede bestyrelsens budget for 2021, som blev godkendt uden

bemcerkninger. Budgettet kan ses i sin helhed pa FivilligVests hjemmeside.

6. Praktiske oplysninger om fremgangsmaden for online stemmeafgivelse.
a. Carsten Leidesdorff Skov orienterede om hvordan man stemmer direkte i programmet Zoom.
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7. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtcegtscendringer

a. Anni Damgaard begrundede bestyrelsens j1)nskeom Gendring af vedtCEgterne. Udover fa tilfj1)jelser og
redaktionelle a:!ndringer er bestyrelsens opgaver overflyttet til en Forretningsorden for bestyrelsen.

b. Jens Erik Pedersen gennemgik forslagene.
c. Efter uddybende spj1)rgsmal og kommentarer blev a:!ndringerne vedtaget.
d. De godkendte vedta:!gter kan ses i sin helhed pa FrivilligVests hjemmeside.

8. Behandling af indkomne forslag
a. Anni Damgaard oplyste, at der ikke var indkommet nogle forslag.

9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer som afgar efter tur
a. Na:!stformand Karen Sj1)ndergaard afgik efter tur og modtog ikke genvalg
b. Conni Hejlskov afgik efter tur og modtog ikke genvalg
c. Hans Pinderup afgik efter tur og modtog genvalg.

Anni Damgaard orienterede om, at to personer har meddelt deres kandidatur fj1)rmj1)det. Jens Erik
Pedersen spurgte forsamlingen om der var yderligere forslag. Der var ikke yderligere forslag.
Fj1)lgendebestyrelsesmedlemmer blev dermed valgt uden afstemning:
- Nyvalg til Helle Ansine Jensen og Jan Juul Fischer for 2 ar.
- Genvalg til Hans Pinderup for 2 ar.
Den samlede bestyrelse incl. suppleanter kan ses pa FrivilligVests hjemmeside

10. Valg af to suppleanter som afgar efter tur

Anni Damgaard meddelte at ingen personer havde meddelt deres kandidatur. Jens Erik Pedersen
efterlyste forslag til kandidater. Efter drj1)ftelser var der herefter to kandidater der ville opstille som
suppleanter. Fj1)lgendesuppleanter blev dermed valgt uden afstemning:
- Nyvalg til Inge Marie Vestergaard for 1ar
- Nyvalg til Peter Vennevold for 1ar
Suppleanterne kan ses pa FrivilligVests hjemmeside.

11. Valg af revisor
a. PARTNERREVISION i Skjern blev genvalgt som revisor efter bestyrelsens indstilling.

12. Eventuelt:
a. Formanden opfordrede aile foreninger til at fa opdateret deres data hos SKAT, virk.dk m.fl. efter

afholdt generalforsamling. Vejledning hertil findes pa FrivilligVests hjemmeside.

b. Herefter takkede formanden de to afgaede bestyrelsesmedlemmer og afslutningsvis dirigenten for
kompetent ledelse af mj1)det.

c. Dirigenten afsluttede repra:!sentantskabsmj1)det.

Anni Damgaard
Bestyrelsesformand
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