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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2022 
 
Til stede:  Louise Lahn, Birgit Sørensen, Thomas Jessen, Marianne Bruun, Susse Manthey, 
Online: Pernille A. Holm, Kamilla Barslund 
 
Afbud:  Susanne Sejer, Helle Pølkemann 
Referent:  Lisa Tange 
 

 
 
Ad 1)  Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne 
 Louise bød velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Bestyrelsen konstituerede sig: 
Formand, Louise Lahn  
Næstformand, Susanne Sejer  
Kasserer, Helle Pølkemann 

 
 Gennemgang af forretningsorden udskydes til næste ordinære bestyrelsesmøde. 
 
Ad2)  Tilpasninger af organisationen i Frivilligcentret, på baggrund af centrets økonomi. 

Drøftelse af mulige tilpasninger, bilag vedlagt. 
 
Lisa orienterede om baggrunden for den økonomiske situation vi står i, og om den proces der 
ligger forud for mødet i dag. 
 
Lisa har udarbejdet scenarier for hvordan evt. tilpasninger af organisationen kan se ud 
fremadrettet og Helle Pølkemann har hen over weekenden lavet budgetfremskrivninger af 
de forskellige scenarier, på baggrund af de kendte regnskabs- og budgettal. 
  
Indlagt i scenarierne er en forudsætning om at frivilligcentret fremover skal betale den fulde 
revisionsregning, anslået til kr. 21.000, - inkl. moms p.a. Der skal indhentes tilbud når muligt. 
 
Der er ligeledes afsat penge til rengøring af frivilligcentret hver anden uge, anslået til kr. 
30.000, - p.a. på baggrund af tidligere indhentede tilbud fra rengøringsfirmaer.  
Der skal indhentes opdaterede tilbud. 
Der er i nogle af scenarierne afsat kr. 25.000 p.a. til ekstern økonomifunktion. Beløbet er 
anslået på baggrund af tilbud fra Huset Venture – medlemstilbud igennem FriSe.    

about:blank
about:blank


 
 Bestyrelsen vil arbejde videre ud fra de gennemgåede scenarier. 
  

De bliver sendt til medarbejderne den 29. marts, som de har anmodet om, samme dag som 
de skal sende deres evt. forslag til bestyrelsen. 

 
Ad3)  Den videre proces 

Der var lagt en stram tidsplan, ud fra den betragtning at medarbejderne skal have afklaring 
på den usikre situation hurtigst muligt.  
Medarbejderne har bedt om at være med på bestyrelsesmødet, der var planlagt til den  
5. april, for at fremlægge deres forslag til hvordan vi sikre en bæredygtig økonomi, og svare 
på evt. afklarende spørgsmål fra bestyrelsen. 
 
Der er imidlertid flere af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer der ikke har mulighed for at 
deltage i bestyrelsesmøde den 5. april. 
Det foreslås derfor at vi spørger medarbejderne om det er ok at vi skyder processen, således 
at de kan møde en mere fuldtallig bestyrelse.  
Hvis medarbejderne indvilliger i dette, afholdes bestyrelsesmøde den 20. april.  
Hvis de ønsker at fastholde den aftalte proces, bliver det med de bestyrelsesmedlemmer 
som kan deltage den 5. april.  

 
Ad4)  Evt.  
 Næste møde aftalt til onsdag den 20. marts kl. 17.00. 

 
 


