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Referat fra repræsentantskabsmødet 20. marts 2018 i 

FrivilligVest. 

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Pinderup, Niels Erik Kjærgård, Ole 
Matthesen, Peter Jørgensen, Jesper Lærke, Martin Jensen – Heidi Bro 
Iversen var fraværende. 

FrivilligVest: Hanne, Maj-britt, Susanne A, Claus og Susanne R. 

Repræsentant-skabet: John Truelsen, Bowling, Poul Erik Jensen, 
GOK, Conni Heilskov, Børns Voksenvenner, Asger Sig Lauridsen, 

Hjernesagen, Ole Matthesen, Høreforeningen, Sigvald Henriksen, 
Hjerteforeningen, Svend Nissen Hansen, Multikulturelle Venner, Vibeke 
Pedersen, Fredagscafe`, Martin Jensen, Faster Andelsmejeri, Karsten 

Leidesdorff, Kulturelt Samråd, Børge Østergård Hansen, 
Museumsforeningen, Peter Jørgensen, Videbæk Borgerforening, Hans 
Pinderup, Scleroseforeningen, Niels Erik Kjærgård, Skjern Kulturcenter.  

Referat: 

1. Velkomst ved Claus. Lennart Ouist vælges som dirigent til 
generalforsamlingen. Peter og Claus vælges som 
stemmetællere. 

2. Formandens beretning ved Hans  
3. Fremlæggelse af mål og handleplan ved Susanne – fokus 

på: 
• MAP, projektlederuddannelse for ildsjæle,  

• Matchdays, hvor efterskoleelever og frivillige får lov at 

møde hinanden,  
• Møder på tværs 

• Kurser 
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• Frivillig Hovedstad, folkets møde og International 
konference. 

4. Claus fremlagde regnskabet som viste et underskud på 
433tkr – regnskabet blev godkendt med en del dialog. 
Opfordring fra repræsentantskabet til at fremlægge 

regnskabet mere detaljeret og bestyrelsen skal have tæt 
fokus på budgettet i de kommende år. 

5. Ingen indkomne forslag. 
6. Claus fremlagde budgettet – hvor det er næsten balance, 

der skal ske en del justeringer i økonomien henover de 
kommende år. Repræsentantskabet giver bestyrelsen 
mandat til at følge budgettet, som skal tilpasses.  

7. Vedtægtsændringer med henblik på nedenstående 
foreslås og godkendes. 

§ 5, stk. 4 : udgår 

4. Der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde allerede i 4. kvartal 

2016, der afholdes – som en overgangsløsning – i stedet for det ordinære 

repræsentantskabsmøde i 1. kvartal 2017.    

Oprindelig §6, stk. 1: 

§ 6 Bestyrelsen  

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor repræsentantskabet vælger 5 

medlemmer, hvor de 2 medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Alle er valgt 

for en 2-årig periode. 2. Undtagelsen herfor er det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde i 4. kvartal 2016 (se § 5.4), hvor 2 medlemmer vælges 

for 1 år og 3 medlemmer vælges for 2 år.   

Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.   

Herudover udpeger Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern 

Kulturcenter hver en repræsentant til bestyrelsen.   

I bestyrelsen skal der mindst være et bestyrelsesmedlem fra hvert af områderne 

idræt, social og kultur, hvis det kan lade sig gøre.  

Ny §6 stk 1: 

§ 6 Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 

- Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer, hvor de 3 medlemmer vælges i lige 

år og 3 i ulige år. Alle er valgt for en 2-årig periode. I bestyrelsen skal der mindst 

være et bestyrelsesmedlem fra hvert af områderne idræt, social og kultur, hvis 

det kan lade sig gøre.   

- Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. 

- Herudover udpeger Ringkøbing-Skjern Kommune en repræsentant til 

bestyrelsen. 

Oprindelig §6 stk 2: 

2. Bestyrelsens formand og næstformand vælges blandt de 5 valgte medlemmer.  

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.   




