
Referat af generalforsamling i Foreningen Den Boligsociale Fond lørdag den 1. juni 2013, 

kl.15.00 – 16.00 i Frivilligcentret, Nakskov. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

Hans Peter Hansen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Bestyrelsens beretning 

Mogens Hansen fremlagde bestyrelsens beretning som supplement til den udsendte skriftlige 

beretning. Mogens orienterede bl.a. om bestyrelsens arbejde med implementering af 

frivillighedspolitikken i praksis. Foreningen skal nu forberede implementeringen af de 

statsfinansierede projekter som f.eks. Bedste Ven til frivilligt arbejde i samarbejde med 

kommunerne. 

Jonna Lund Hansen foreslog at foreningen tager initiativ til en anonym rådgivning og 

vejledning. Forslaget blev støtte fra flere sider. 

Mogens gav tilsagn om at bestyrelsen tager forslaget op til overvejelse. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  

Bjørn Christensen fremlagde årsrapport for 2012, som blev godkendt. 

4. Behandling af modtagne forslag  

Der var ikke indkommet forslag. 

5. Forelæggelse af budget 

Bjørn Christensen fremlagde rev. budget for 2013 og nyt budget for 2014, som blev 

godkendt. 

5.1. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent kr. 100 årligt, som blev godkendt. 500 kr. betales 

af egne kollektive medlemmer 

6. Valg af bestyrelse 

Ole Hammer, Hans Peter Hansen og Bjørn Christensen er på valg. Alle modtog genvalg. 

Alle blev genvalgt med akklamation 

Mogens foreslog at medarbejderne i fællesskab udpeger en repræsentant til bestyrelsen, og 

bestyrelsen vil indarbejde medarbejderrepræsentationen i vedtægterne. 

7. Valg af revisor 

KV Revision blev valgt som ekstern revisor 

Maj Bechgaard blev valgt som intern revisor 

8. Eventuelt 

Leif Jørgensen udtrykte bekymring for taget på Heesvej. Mogens bekræftede at der er grund 

til bekymring, og bestyrelsen har uden held søgt at skaffe midler til renovering af taget, og 

vil forsat arbejde for at få løst problemet.. 

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

Den 3.juni 2013 

  

 

Bjørn Christensen    Hans Peter Hansen 



Referent     Dirigent 


