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Esbjerg d. 7. februar 2019 

 

Kære repræsentant i Frivillighuset Vindrosen 

Vi glæder os til at se dig til repræsentantskabsmøde i Frivillighuset Vindrosen torsdag d. 21. marts 

kl. 17.00 – 20.00 i Caféen i stuen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg. 

 

Aftenens program: 

Kl. 16.45 Indregistrering af repræsentanter 

Kl. 17.00  Repræsentantskabsmødet - dagsorden ifølge vedtægter  

Kl. 19.00 Middag med mulighed for at netværke med andre foreninger  

Kl. 20.00   Farvel og tak 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder 

4. Godkendelse af revideret regnskab  

5. Behandling af indkomne forslag  

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet bilag) 

6. Godkendelse af kontingent og budget 

7. Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen. (Nuværende vedtægt) 

Hvis forslag til vedtægtsændring godkendes med øjeblikkelig virkning under 

dagsordenpunkt 5) vil dagsordenpunkt 7 ændres til: ”Valg af repræsentanter til 

bestyrelsen”.   

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år.   

9. Valg af godkendt revisor 

 

 

 

 



 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – dagsordenpunkt 5 

Frivillighuset Vindrosen skal ændre på sin bestyrelsessammensætning for at kunne efterleve de 

krav, som Socialstyrelsen stiller for at vi fremover kan modtage 350.000 kr. om året i driftstilskud.  

Derfor fremsender bestyrelsen et forslag til vedtægtsændringer, som vil blive behandlet på 

repræsentantskabsmødet. Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer og motivering 

fremgår af vedhæftet bilag   

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal behandles på repræsentantskabsmødet under 

dagsordenpunkt 5. Såfremt din forening har konkrete ændringsforslag hertil, skal de fremsendes 

skriftligt til Vindrosen senest d. 7. marts kl. 12, hvor fristen for indkomne forslag udløber. Herefter 

tager bestyrelsen stilling til, hvilke evt. indkomne ændringsforslag bestyrelsen vil anbefale 

repræsentantskabet at imødekomme eller ikke imødekomme.  

 

Såfremt din forening har yderligere forslag til vedtægtsændringer end dem Vindrosens bestyrelse 

foreslår, skal jeres forslag fremsendes skriftligt til Vindrosen senest d. 21. februar, hvilket er mindst 

4 uger inden repræsentantskabsmødet jf. vedtægtens § 11 stk. 2.    

 

Valg til bestyrelsen – dagsordenpunkt 7 

Hvordan valget af bestyrelsesmedlemmer skal foregå i år, og hvor mange bestyrelsesmedlemmer, 

der skal vælges, afhænger af om vedtægtsændringer godkendes dagsordenpunkt 5.  

Bestyrelsen indstiller at de godkendte vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning. 

Derfor er der i år to versioner af dagsordenpunkt 7. 

 

Version 1: (Nuværende vedtægt) 

Hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke godkendes, vil dagsordenpunkt 7 være: 

”Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen” 

I år er 4 af de 9 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der valg i følgende grupper:  

a) Børn & Unge: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Flemming M. Kristiansen, Børns 

Voksenvenner.  

b) Handicap: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Bente Jørgensen, UlykkesPatient 

Foreningen. 

c) Sygdom & Sundhedsfremme: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Casper Rasmussen, 

Ventilen, der som suppleant indtrådte d. 28/8 efter Steen Ravn’s udtrædelse. 

d) Ældre: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Erling Winterskov, Ældresagen.   



 

Version 2: (Forslag til vedtægtsændring godkendes) 

Hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes med øjeblikkelig virkning, vil 

dagsordenpunkt 7 ændres til: ”Valg af repræsentanter til bestyrelsen”. Der skal vælges tre 

bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år. 

 

I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Bente Jørgensen (UlykkesPatient Foreningen). 

Flemming M. Kristiansen (Børns Voksenvenner) og Erling Winterskov (Ældresagen).  

Casper Rasmussen (Ventilen) er ikke på valg, da han ikke genopstiller for Ventilen.  

 

Alle foreningsrepræsentanter kan opstille til bestyrelsen uanset hvilken valggrupper de hidtil har 

tilhørt. Valget af de tre bestyrelsesmedlemmer foregår blandt hele repræsentantskabet.   

 

Valg af suppleanter – dagsordenpunkt 8 

Foruden valg af bestyrelsesmedlemmer skal der også vælges to suppleanter til bestyrelsen.  

 

Tilmelding 

Der kan kun deltage en person (repræsentant) pr. forening. 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bilagsforsendelse mv. og skal ske senest d. 7. marts via: 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/11/ 

 

Senest 1 uge før repræsentantskabsmødet modtager de tilmeldte repræsentanter bilagene til 

dagsorden dvs. eventuelle indkomne ændringsforslag, bestyrelsens anbefalinger til indkomne 

forslag, årsberetning 2018, årsregnskab 2018 og budget 2019. 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Gitte Morberg Jensen   Britt Schak Hansen 

Formand    Daglig leder  

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/11/

