
 

         

Næstved, den 25. marts 2019 

 
 

Kære Alle 

 

Vi indkalder hermed til Årsmøde i Foreningen Frivilligcenter Næstved torsdag den 25. april 2019 kl. 
17.00 i Frivilligcenter Næstved – De Sociale Foreningers Hus, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Døren er 
åben fra kl. 16.30 og efter årsmødet er der spisning, som Frivilligcentret er vært for. 
 

Dagordnen for årsmødet kan du se på næste side. På Frivilligcentrets hjemmeside finder du vedtægterne 
(www.frivilligcenter-naestved.dk/om-os/bestyrelsen/vedtaegter) og senest 3 uger før årsmødet vil det 
foreløbige regnskab vil være tilgængeligt (www.frivilligcenter-naestved.dk/om-os/bestyrelsen/aarsmoede). 
 

Af hensyn til forplejning skal tilmelding til årsmødet ske senest mandag den 15. april 2019. Du kan 
tilmelde dig på tlf. 55 77 62 43 eller mail til adm@frivilligcenter-naestved.dk. Foreningsmedlemmer kan 
deltage med 2 repræsentanter. 
 

Er du eller din forening ikke medlem, vil vi gerne opfordre dig til at melde dig/jer ind i Foreningen 
Frivilligcenter Næstved. Medlemskab koster 300 kr. pr. år for foreninger og 200 kr. for privatmedlemmer. 
Med dit medlemskab støtter du Frivilligcenter Næstved som et samlingspunkt for frivillige og frivillige 
sociale foreninger i Næstved kommune. Du er med til at styrke arbejdet for at skabe gode frivillige tilbud 
og støtte de mange frivillige, der gør en indsats i vores lokalområde. Som medlem får du desuden en 
række fordele og tilbud: 
 

Privatmedlem: 

• Du får tilsendt Frivilligcentrets årsskrift en gang om året. 
• Du kan deltage i Frivilligcentrets arrangementer og kurser til nedsat pris/medlemspris.  
• Du kan deltage med stemmeret i Frivilligcentrets årsmøde. 

 

Foreningsmedlem: 
• Foreningen kan, såfremt det er en social forening, gratis låne lokaler i Frivilligcenter Næstved - De 

Sociale Foreningers Hus. 
• Foreningen kan, såfremt det er en social forening, leje foreningsskabe i Frivilligcenter Næstved - De 

Sociale Foreningers Hus. 
• Foreningen kan benytte sig af Frivilligcentrets foreningsservice og øvrige kerneydelser. 
• Foreningen får tilsendt Frivilligcentrets årsskrift en gang om året, kursustilbud og andre 

informationsmaterialer. 
• Foreningen kan deltage i Frivilligcentrets arrangementer og kurser til nedsat pris/medlemspris. 
• Foreningen kan deltage med stemmeret i Frivilligcentrets årsmøde. 

 

Ud over dette har du indflydelse på Frivilligcenter Næstveds udvikling via årsmødet. Som medlem er du 
bl.a. med til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du har også selv mulighed for at stille op som 
kandidat til at blive bestyrelsesmedlem. 
  
Du kan betale dit kontingent kontant i Frivilligcenter Næstved,  
ved bankoverførelse til Spar Nord reg.nr. 9819  
konto nr. 4575 044 455 eller MobilePay til 84750  
– husk at angive ”navn/forening og medlemskab 2019” ved  
indbetalingen. For at være stemmeberettiget til årsmødet  
skal betalingen være os i hænde senest den 12. april 2019. 
 
 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen  

Frivilligcenter Næstved 
Farimagsvej 16  
4700 Næstved 

 
+45 55 77 62 43 

adm@frivilligcenter-naestved.dk 
www.frivilligcenter-naestved.dk 

 

http://www.frivilligcenter-naestved.dk/om-os/bestyrelsen/vedtaegter
http://www.frivilligcenter-naestved.dk/om-os/bestyrelsen/aarsmoede
mailto:adm@frivilligcenter-naestved.dk


 

         

Indkaldelse til Årsmøde 

i Foreningen Frivilligcenter Næstved 
 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00  

i Frivilligcenter Næstved - De Sociale Foreningers Hus, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af stemmetællere. 

2. Valg af dirigent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal i år vælges: 

- 3 blandt foreningsrepræsentanterne 

8. Valg af suppleanter. Der skal vælges: 

- 2 suppleanter for foreningsrepræsentanter  

- 1 suppleant for privatmedlemmer. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

årsmødets afholdelse.  

 
Hvis du som forenings- eller privatmedlem vil opstille som mulig kandidat til at blive 
bestyrelsesmedlem, så kontakt os gerne inden den 12. april 2019. 


