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 Aalborg den 25. august 2021 

 

Referat af Generalforsamling i FrivilligAalborg – En del af DRC Dansk 
Flygtningehjælp  
onsdag den 25. august 2021 kl. 17.00 i Salen på 1. sal, De Frivilliges Hus, 
Hadsundvej 35, 9000 Aalborg. Indgang på bagsiden af bygningen! 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Ann-Sofie Quist 
Referent: Sinne Rørdam Jensen 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning, og den godkendes 
med klapsalver. Beretningen er vedlagt. 
 
AaB’s film fra sidste Spis Sammen arrangement ligger på 
FrivilligAalborgs Facebookside. 
 

3. Revideret regnskab 
Regnskabet er allerede godkendt, da det pga. Corona og flere aflyste 
generalforsamlinger blev udsendt til alle medlemmer. Det er første 
gang, vi har været nødt til at returnere nogle af §18 midlerne, fordi vi 
havde bevilling til aktiviteter, vi alligevel ikke kunne gennemføre 
grundet Coronanedlukning. § 18 midler (Serviceloven) er midler, 
kommunen bevilger til frivillige sociale foreningers aktiviteter efter 
forudgående ansøgning. 
 
 
AaB indsamlede under Corona 1.885 kr. på Mobile Pay, som vi har 
modtaget. Vi har en forventning om, at Hele Nordjyllands 
Håndsrækning kommer til at give os i omegnen af 130.000 kr., som 
skal bruges til aktiviteter omkring Café Smukke Kulturer. 
Vi får måske besøg af AaB-spillere på en Legelørdag, hvad mange af 
vores brugere sikkert vil synes godt om. 
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Vi er også inviteret i AaB’s VIP-lounge, hvor Birthe og Sofie deltager 
for bestyrelsen og kort vil fortælle om vores aktiviteter. Dette vil finde 
sted i løbet af efteråret 2021. 
 

4. Indeværende års arbejde 
Formanden fremlægger, hvilke aktiviteter vi trods Corona har lavet i 
indeværende år, og det godkendes med klapsalver af forsamlingen. 
Beretningen er vedlagt. 
 
Bestyrelsen mødes en gang om måneden, og derudover er der meget 
af arbejdet, der foregår i selvstyrende grupper omkring de enkelte 
aktiviteter. 
 
FrivilligAalborg flytter fra Danmarksgade til De Frivilliges Hus fra 
1.januar 2022. 
Man kan ikke få § 18 midler til husleje. Lokalerne i De Frivilliges Hus 
kan vi låne gratis, mens vi giver 8.000 kr. om måneden for at være i 
lokalerne i Danmarksgade. 
Hver tirsdag og torsdag reserverer vi Salen og 3 andre lokaler. Der er 
ikke så meget efterspørgsel efter lokalerne i weekenden, hvilket kan 
give os bedre muligheder for at lave arrangementer der. 
 
Der er udfordringer, vi skal løse i forbindelse med flytningen. 
Som det er nu, kan indgangen i De Frivilliges Hus ikke stå åben i hele 
caféens åbningstid – det bliver vi nødt til at løse. Der er også 
problemer med at få plads til opmagasinering af legetøj, spil og andre 
ting. Dog får vi skabsplads til Pc’erne.  
Vi giver derfor vores overskydende ting væk i caféens åbningstid, og 
alle opfordres til at hente ting til div. aktiviteter og til 
netværksfamilier. 
Det tvinger os til at tænke nyt - fx omkring Legelørdag, men det kan 
måske ende med at blive godt – fx kan vi arrangere forskellige 
styrede aktiviteter for børnene. 
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5. Fastsættelse af kontingent 
Har vi aldrig haft, vi foreslår heller ikke, at vi skal fremover. 
 

6.a. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
Ingen  

6.b. Indkomne forslag fra menige medlemmer 
Ingen  

 
7. Indeværende års budget 

Er sagt tidligere. Vi har en del penge, der skal bruges i løbet af 
efteråret 2021, så vi får travlt. 
 

8.a. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 7 til bestyrelsen. Det er kun 
personer, der er til stede eller giver skriftligt tilsagn, der kan opstilles på 
generalforsamlingen. 
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.  
 
Følgende opstiller til bestyrelsen: 
 
Winnie Lauritzen 
Birthe Pedersen 
Tülay Ustaoglu 
Sinne Rørdam Jensen 
Lis Hjort 
Sofie Sindal Sigsgaard 
Kathrin Franksdóttir 
 
8.b. Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter 
 
Følgende opstiller:  
 
Peter Rasmussen  
Hassan Mafrag 
 



 
 

 FrivilligAalborg – En del af DRC Dansk Flygtningehjælp, Danmarksgade 52, 9000 Aalborg 
 
             Web: www.flygtningaalborg.dk Mail: frivilligaalborg@flygtningaalborg.dk 
 

Suppleanter deltager på lige fod med resten af bestyrelsen men har dog 
ikke stemmeret, hvis der skulle være en afstemning (hvilket der endnu 
ikke har været eksempler på) 
 
9.a. Valg af revisor 
Kirsten Skjøde har været revisor i mange år og vil nu gerne stoppe. Stor 
tak til Kirsten for indsatsen! 
At være revisor indebærer ca. 1½ times møde med Birthe en gang om 
året inden generalforsamlingen i januar. Sammen gennemgår de 
regnskabet, og revisor laver stikprøver i regnskabet. Revisoren skal have 
flair for tal og struktur. 
 
Hans Rosendahl vælges som revisor 
 
 
9.b. Valg af eventuel revisorsuppleant 
 
Aadina Hashemi vælges som revisorsuppleant 
 
 
10. Eventuelt 

Der kommer færre brugere i aktiviteterne efter Corona– hvad skal der til 
for at komme tilbage til normalt højt aktivitetsniveau. Det er en 
udfordring, vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid. 

 


