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Referat af Repræsentantskabsmøde 2022 

	

Dato: 	30. marts 2022 

	

Sted: 	Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 

Bestyrelsesformand Anni Damgaard bød velkommen til mødet gennemgik aftenens dagsordenen 

	

1. 	Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

a. Advokatfuldmægtig Mathias Møller Kristensen fra Advokatfirmaet Thorninger i Ringkøbing 

blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten startede med at konstaterede, at 

repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

Der var mødt 10 personer, heraf 7 med stemmeret og 3 ansatte uden stemmeret. 

Deltagerlisten findes hos FrivilligVest. 

b. Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov blev valgt som referent. 

c. De to øvrige ansatte, Anna Bille og Karina Nielsen, blev valgt som stemmetællere. 

	

2. 	Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Bestyrelsesformand Anni Damgaard fremlagde årsberetningen, som blev godkendt uden 

bemærkninger. Årsberetningen kan ses på FrivilligVests hjemmeside. 

3. Fremlæggelse & vedtagelse af mål- & handlingsplan for det kommende år 

Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov orienterede om FrivilligVests samarbejdsaftale med 

Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK), som ret detaljeret beskriver, hvad FrivilligVest skal arbejde 

med og hvilke mål, der skal nåes. 

Opgaverne i Samarbejdsaftalen passer fint sammen med den financiering FrivilligVest modtager fra 

henholdsvis Kommunen, Socialstyrelsen og forskellige eksterne bidragydere. 

Mål- & Handlingsplanen blev godkendt uden bemærkninger. 

FrivilligVests samarbejdsaftale med RKSK + tilhørende bilag kan ses på FrivilligVests hjemmeside. 

	

4. 	Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov gennemgik hovedpunkterne i Årsrapport'21, som er 

udarbejdet af PartnerRevision i Skjern. 

Årsrapporten viser et overskud på kr. 59.385,- hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. 

Regnskabet blev godkendt efter enkelte uddybende spørgsmål. 

Årsrapport'21 kan ses på FrivilligVests hjemmeside. 

	

5. 	Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov fremlagde bestyrelsens Budget'22. 

Budgettet blev godkendt med den kommentar, at årstallet skal rettes. 

Det årstalskorrigerede budget kan ses på FrivilligVests hjemmeside. 

	

6. 	Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsesformand Anni Damgaard oplyste, at der ikke var modtaget nogen forslag. 
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7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år 

På valg var: Jill Libner (modtog ikke genvalg), Anni Damgaard (modtog genvalg) samt Sigvald 

Henriksen (modtog genvalg). 

Anni Damgaard og Sigvald Henriksen blev genvalgt. 

Den sidste bestyrelsespost er vakant. På dirigentens opfordring har repræsentantskabet givet 

bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde og udpege et bestyrelsesmedlem i løbet af året. 

8. Valg af 2 suppleanter for &t år 

På valg var: Inge Marie Vestergaard (modtog genvalg). 

Inge Marie Vestergaard blev genvalgt. 

Den sidste suppleantpost er vakant. På dirigentens opfordring har repræsentantskabet givet 

bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde og udpege en suppleant i løbet af året. 

9. Valg af autoriseret revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg af PartnerRevision Skjern. 

PartnerRevision Skjern blev genvalgt. 

10. Eventuelt 

a. Daglig leder Carsten Leidesdorff Skov redegjorde for den ekstraordinære indsats, som FrivilligVest i 

øjeblikket yder i forbindelse med modtagelsen af de mange ukrainske flygtninge. Eksempelvis har 

den ukrainske forening Lastivka-Vest fået stillet et skrivebord gratis til rådighed på FrivilligVests 

kontor, så de h& kan møde deres landsmænd på "neutral grund" fremfor i eget hjem. 

Derudover mødes de involverede ansatte hver uge med repræsentanter for bestyrelsen for den 

ukrainske forening og de ukrainsktalende Bydelsmødre — og Carsten deltager i den kommunale 

chefgruppes ugentlige Ukraine-koordineringsmøder. 

Under den efterfølgende debat blev det foreslået, at FrivilligVest skal undersøge muligheden for 

hurtigst muligt at udbyde et ekstra hold Bydelsmødre med fokus på Ukraine-indsatsen. 

b. Bestyrelsesformand Anni Damgaard opfordrede alle foreninger til at få opdateret deres egne 

kontaktinformationer hos SKAT, CVR-Registeret, ForeningsPortalen og hos eget pengeinstitut efter 

afholdt generalforsamling. Vejledning hertil findes på FrivilligVests hjemmeside. 

c. Afslutningsvis takkede bestyrelsesformand Anni Damgaard de to afgåede bestyrelsesmedlemmer 

Jill Libner og Jesper Lærke for deres indsats gennem henholdsvis 2 og 4 år samt dirigenten for 

kompetent ledelse af aftenens repræsentantskabsmøde. 

Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet. 

Anni Damgaard 
	

• Mathias Møller Kristensen 

Bestyrelsesformand 
	

Dirigent 
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