
 

Frivilligcenter Hjørring 15. februar 2023 

 

 

Frivilligcenter Hjørrings medlemsforeninger 
inviteres til 

generalforsamling torsdag 9. marts kl. 19.00 – 21.00  
i Forsamlingsbygningens Café, Østergade 9, 9800 Hjørring 

 

Tilmelding på tlf. 24 26 40 70 eller mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk  

Tilmeldingsfrist senest fredag 3. marts 

 

 

Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. Lone Olsen, byrådsmedlem, tilbyder at være dirigent 

2. Registrering af fremmødte medlemsforeninger 

3. Valg af to stemmetællere 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

5. Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab 2022 

6. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2023 

7. Indkomne forslag 

8. Valg til bestyrelsen 

9. Valg af suppleanter 

10. Eventuelt 

 

Se vedtægt og årsregnskab på Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/bestyrelsen 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal være bestyrelsesformand Hanne Jensen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og to suppleanter. For at sikre bred repræsentation 

tilstræbes, at følgende områder er repræsenteret i bestyrelsen:  

• Ældreområdet 

• Sundheds-, sygdoms- og handicapområdet 

• Børne-, unge- og familieområdet 

• Øvrige områder 

 

Der vælges mellem de indstillede kandidater indenfor de områder, som er på valg. Er der ikke 

mindst én opstillet kandidat indenfor et område, kan der vælges mellem de øvrige opstillede 

kandidater også til denne bestyrelsespost.  

Hjørring Kommune har udpeget Louise Hvelplund som byrådets repræsentant i bestyrelsen.  
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Bestyrelsen efter generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde 2022: 

Hanne Jensen, formand (børne-, unge- og familieområdet) 

Lars Jakobsen, næstformand (ældreområdet) 

Birthe Andersen, medlem af forretningsudvalget (børne-, unge- og familieområdet) 

Ellen-Margrethe Pagter (sundheds-, sygdoms- og handicapområdet) 

Britta Eckhardt (øvrige områder) 

Louise Bilde Hvelplund (Byrådet) 

Suppleanter: Ole Valsson, Tværkulturel Hirtshals og Jette Videnkjær, Dansk Folkehjælp 

 

I 2023 er kandidater indenfor børne-, unge- og familieområdet samt øvrige områder på 

valg: Hanne Jensen, Birthe Andersen og Britta Eckhardt. 

Suppleanter er på valg hvert år: Ole Valsson og Jette Videnkjær  

 

Hanne Jensen og Britta Eckhardt genopstiller. Det gør Birthe Andersen ikke. 

Ole Valsson er kandidat til en bestyrelsespost, mens Jette Videnkjær genopstiller. Desuden 

er Carsten Hjerresen fra Foreningen Jordforbindelsen kandidat til en suppleantpost. 

 

Måske ønsker du også at opstille til enten bestyrelsen eller en suppleantpost? 

Kandidatur til bestyrelsen og suppleantposter bedes meddelt bestyrelsesformand Hanne 

Jensen senest 8 dage inden generalforsamlingen.  

 

Om opstilling af kandidater siger Frivilligcenter Hjørrings vedtægt blandt andet: 

Kandidater til bestyrelsen og suppleantposter skal, for at være valgbare, være indstillet af 

bestyrelsen eller en medlemsorganisation/-forening/-netværk. 

Mange kandidater forventes at være medlemmer i frivillige sociale organisationer/ 

foreninger/netværk, men det kan også være repræsentanter fra private virksomheder, 

kultur-, idræts- og det almene boligområde, uddannelsesinstitutioner, øvrige institutioner, 

faggrupper mv. Alle kandidater skal være engageret i udviklingen indenfor det frivillige 

sociale felt.  

Er kandidater, der opstiller til bestyrelsen/suppleantposter, forhindret i at deltage i 

generalforsamlingen, skal vedkommende skriftligt tilkendegive sit kandidatur til 

bestyrelsen inden generalforsamlingen.  

Ønsker du nærmere oplysning om vedtægt, valg til bestyrelsen og suppleantposter eller 

andet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Hanne Jensen eller koordinator 

Mette Jakobsen.  

 

HUSK tilmelding til generalforsamlingen senest 3. marts til Frivilligcenter Hjørrings 

koordinator Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70 og mail mette@frivilligcenterhjoerring.dk  

 

I må gerne deltage flere fra én forening. Ved tilmelding bedes I oplyse navne på deltagerne 

plus foreningens navn. Kommer noget til afstemning, har hver forening én stemme.  

 

Vel mødt til generalforsamlingen og i det frivillige sociale fællesskab       

 

På bestyrelsens vegne 

Hanne Jensen, bestyrelsesformand Frivilligcenter Hjørring 

Mail: post@frivilligcenterhjoerring.dk  
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