
 
 

 FrivilligAalborg – En del af DRC Dansk Flygtningehjælp, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

 

             Web: www.flygtningaalborg.dk Mail: frivilligaalborg@flygtningaalborg.dk 

 

Beslutningsreferat af generalforsamling i FrivilligAalborg  
Tidspunkt: onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.30 til 20.30   

Sted: Salen, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

1. Valg af dirigent og referent 

Nini Jolander vælges som dirigent. 

Sofie Sigsgaard vælges til referent. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand, Winnie Lauritzen, beretter om det foregående år. 

3. Revideret regnskab 

Birthe Pedersen (kasserer) formidler det reviderede regnskab. 

Under foreningsregnskabet sættes der fokus på, at:  

● PR og administration er en dyr post. 

● der blev undersøgt om mulighederne for at skifte bank, men det blev besluttet at 

fastholde ved SparNord, da besparelserne ved flytningen ikke kunne retfærdiggøres. Dog 

har SparNord varslet, at indlånsrenten for erhvervskunder fjernes. 

● zoo og julefesten er dyre, men er meget vigtige, fordi foreningen får kontakt med mange 

af vores borgere igennem disse arrangementer. 

● generalforsamlingen i 2023 betales af midlerne for 2022. 

● foreningen blev bevilget 181.000 kr. i §18-midler, hvilket var det beløb, som foreningen 

søgte. 

● der opfordres til gode ideer til oplysnings- og kulturpuljen. 

● aktivitetspuljen åbner i april 2023. 

Fondsregnskabet består af Lauritzen-midler, som er bevilget til Netværksfamilierne, og Hele 

Nordjyllands Håndsrækning, der er øremærket til Café Smukke Kulturer. 

Generalforsamlingen godkender regnskabet, som det foreligger. 
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4. Indeværende års arbejde 

Formand, Winnie Lauritzen, beretter.  

Generalforsamlingen tilføjer, at der eventuelt skal forsøges at sætte fokus på mænd med 

flygtningebaggrund. 

Medlemmerne supplerer, at der er mangel på brugere i caféen og opfordrer til at undersøge, hvad 

der efterspørges blandt vores målgrupper. Dertil påmindes, at efterspørgslen altid har gået i 

bølger. 

Medlemmerne stiller spørgsmålet om, hvordan brugerne finder foreningens tilbud. Hertil oplyses 

det, at foreningens facebookgrupper og MailChimp, som har 140 tilknyttede mails, formidler alle 

arrangementer. Hvis en bruger gerne vil være tilknyttet MailChimp, kan de sende en mail til 

Birthe Pedersen på rulle967@gmail.com. Derudover formidler foreningens kontakter i 

kommunen også tilbuddene til de borgere, som de er i kontakt med. 

Der opstilles et ønske om at indføre flere tiltag for børn, der har behov for lektiehjælp. 

Nini Jolander informerer om appen “Social kompas”, som er en oversigt over alle frivillige tilbud i 

Danmark. Dertil opfordres foreningen til at oprette sine tilbud i appen.  

Der opfordres til at abonnere på nyhedsbrevet fra De Frivilliges Hus. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Det vedtages, at der fortsættes uden kontingent i FrivilligAalborg. 

6.  

a.  Indkomne forslag fra bestyrelsen 

Ingen. 

b. Indkomne forslag fra menige medlemmer 

Ingen. 

7. Indeværende års budget 

Birthe Pedersen oplyser om §18-midlerne for 2023, hvor foreningen er bevilget 41.000 kr. mindre 

end det ansøgte beløb. Den kommende bestyrelse varetager fordelingen af midlerne for 2023.  
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Birthe Pedersen oplyser om retningslinjerne for at aflægge aktivitetens budget. 

● Der må aldrig rundes op eller ned. 

● Undgå helst kontanter. Benyt i stedet Dankort eller Mobilepay. 

● Foretag ingen privatkøb på boner til foreningen. 

Generalforsamlingen godkender det indeværende års budget. 

8.  

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

der kan opstilles på generalforsamlingen. 

Birthe Pedersen, Winnie Lauritzen, Lis Hjort og Sinne Rørdam genopstiller. 

Hanne Skive Nielsen, Avin Sabah og Lise Steen opstiller som nye bestyrelsesmedlemmer. 

Der opnås derfor en bestyrelse på syv medlemmer. 

b. Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter 

Mona Dahms og Flemming Bielefeld opstiller. 

9.  

a. Valg af revisor 

Hans Rosendahl genvælges som revisor. 

b. Valg af eventuel revisorsuppleant 

Miaad Anbari vælges som revisorsuppleant. 

10. Eventuelt 
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