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Beslutningsreferat af generalforsamling i 

FrivilligAalborg 
 

Tidspunkt: onsdag d. 30. marts 2022, kl. 17.00–21.00  
Sted:  Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst 

1. Valg af dirigent og referent 

Nini Jolander vælges som dirigent.  

Sofie Sigsgaard vælges som referent. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand, Winnie Lauritzen, beretter om det forgangne år i henhold til: 

• Flytning fra Danmarksgade til Hadsundvej 

• Status på cykelskolen 

• Efterspørgsel på flere frivillige til kommende arrangementer 

• Årets julefest er fastsat til fredag d. 16. december 2022 

3. Revideret regnskab 

Birthe Pedersen formidler regnskabet for 2021. Kontoen kan her ses at være vokset med 

donationen fra Hele Nordjyllands Håndsrækning på 172.138 kr. Dette beløb er 

øremærket til aktiviteter, der er tilknyttet Café Smukke Kulturer. 

Grundet Corona sendes omtrent 32.000 kr. af § 18-midlerne tilbage til Aalborg kommune.  

Endeligt opfordres medlemmerne til at opsøge bestyrelsen med gode ideer til aktiviteter, 

hvortil bestyrelsen kan rådgive og henvise til midler og ressourcer. 

4. Indeværende års arbejde 

Formanden, Winnie Lauritzen, uddeler en oversigt over fordelingen af årets aktiviteter, 

som er udarbejdet af bestyrelsen. Hvorvidt disse aktiviteter bliver en aktualitet, afhænger 

af de frivillige. Der opfordres stærkt til at deltage i foredraget om Moria-lejren d. 12. april 

2022 samt at videreformidle dobbeltminoriteters arrangement vedrørende demens, 

hvortil en invitation er uddelt til medlemmerne. 

5. Fastsættelse af kontingent 

0 kr. vedtages. 

6.  

a. Indkomne forslag fra bestyrelsen 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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Ingen. 

b. Indkomne forslag fra menige medlemmer 

Ingen. 

7. Indeværende års budget 

Foreningen har modtaget alle de søgte § 18-midler på nær 200 kr., som tages fra bufferen 

fra 2021.  

I årets budget er der især rettet fokus mod flygtningekvinder. Derfor er der indlagt to 

arrangementer med henholdsvis Razan Haugaard og Kefa (tidl. Bydelssøster) samt to 

kvindefester. 

Cykelskolen indbringer yderligere midler hjem fra eksterne samarbejdspartnere. 

8.  

a. Valg til bestyrelsen. Det er kun personer, der er til stede eller giver skriftligt 

tilsagn, der kan opstilles på generalforsamlingen. 

Alle bestyrelsens medlemmer genopstilles og alle genvælges, således at bestyrelsen 

består af: 

• Winnie Lauritzen 

• Birthe Pedersen 

• Sinne Rørdam Jensen 

• Lis Hjorth 

• Sofie Sigsgaard 

b. Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter 

Peter Rasmussen genopstiller som suppleant og genvælges.  

Hans Rosendahl opstiller og vælges som suppleant. 

9.  

a. Valg af revisor 

Hans Rosendahl genvælges som revisor. 

b. Valg af eventuel revisorsuppleant 

Denne post lades stå. 

10. Eventuelt 

Birthe Pedersen fortæller om situationen med Ukraine, hvor der forventes at komme bla. 1000 

børn til Aalborg Kommune. Hertil opstilles spørgsmålet: Hvordan rustes de frivillige til at tage 

imod folk, der kommer direkte fra krig? Dertil besvares der med muligheden for at oprette en 

taskforce mellem FrivilligAalborg, Ydelsescentret og Job- og Integrationshuset i Aalborg 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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Kommune. Derudover kan det blive en realitet, at Corona igen bliver en aktualitet i takt med 

ukrainernes ankomst i Danmark. 

Der oplyses om Dansk Flygtningehjælps psykosociale hotline, som man kan henvise til samt selv 

benytte. Dansk Flygtningehjælp har yderligere en hotline, der kan hjælpe på forskellige sprog.  

Hjemmesiden Integrationaalborg.dk genåbnes. 

http://www.flygtningaalborg.dk/

