
Indkomne forslag til generalforsamlingen 2023 

 

Indkomne forslag fra bestyrelsen 

 

Forslag 1: 

Bestyrelsen forslår at Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udpege et 

bestyrelsesmedlem, samt eventuelle suppleanter for perioden indtil næste 

Generalforsamling 

 

Forslag 2 – bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændring: 

§ 1 stk 4 ændres fra: “Foreningen er landsdækkende, men Frivilligcentret arbejde 

udelukkende lokalt på Nørrebro, København” til: “Foreningen er landsdækkende. Enkelte 

projekter kan være lokalt afgrænsede” 

 

Forslag 3 – bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændring: 

§ 4, stk. 4 ændres fra: 

“Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 7 personer valgt på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder for at sikre en bredt sammensat bestyrelse med 

repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og 

erfaringer. Det tilstræbes at bestyrelsens kønssammensætning er lige. I tilfælde af et ulige 

antal bestyrelsesmedlemmer tilstræbes der at forskellen kun er én Det tilstræbes at 

minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer ikke er Frivilligcenter SR-Bistands frivillige 

eller ansatte, der har deres jævnlige gang i huset. Man kan ikke indgå i bestyrelsen, såfremt 

man er nært beslægtet, gift med eller lever i parforhold med en medarbejder (frivillig såvel 

som lønnet) i foreningen. Formand og næstformand kan ikke være kommunale 

repræsentanter Derudover vælger de ansatte i Frivilligcenter SR-Bistand én repræsentant til 

bestyrelsen, der indtræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Vedkommende kan dog kun være menigt medlem” 

Til: 

“Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 7 personer valgt på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen arbejder for at sikre en bredt sammensat bestyrelse med 

repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og 

erfaringer. Det tilstræbes at bestyrelsens kønssammensætning er lige. I tilfælde af et ulige 

antal bestyrelsesmedlemmer tilstræbes der at forskellen kun er én Det tilstræbes at 

minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer ikke er Frivilligcenter SR-Bistands frivillige 

eller ansatte, der har deres jævnlige gang i huset. Man kan ikke indgå i bestyrelsen, såfremt 



man er nært beslægtet, gift med eller lever i parforhold med en medarbejder (frivillig såvel 

som lønnet) i foreningen. Formand og næstformand kan ikke være kommunale 

repræsentanter. Derudover kan de ansatte i Frivilligcenter SR-Bistand, årligt vælge én 

repræsentant til bestyrelsen, der indtræder på lige fod med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende kan dog kun være menigt medlem. Ligeledes kan de 

frivillige i Frivilligcenter SR-Bistand årligt vælge én repræsentant til bestyrelsen, der 

indtræder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende kan dog kun 

være menigt medlem.” 

 

Forslag 4: 

Benævnelsen formand ændres til benævnelsen forperson. 


