
 

         

 

Næstved, den 8. april 2020 

 
 

 

Kære medlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved 
 

Hermed indkaldelse til: 
 
Årsmøde i Foreningen Frivilligcenter Næstved torsdag den 29. april 2021 kl. 17.00  
 
OBS! Mødet forgår udendørs ved Frivilligcenter Næstved – De Sociale Foreningers Hus, Farimagsvej 
16, 4700 Næstved.  
 
Af hensyn til forplejning og de gældende coronarestriktioner skal tilmelding til årsmødet ske senest 
mandag den 26. april 2021.  
Tilmelding på tlf. 55 77 62 43 eller via mail til adm@frivilligcenter-naestved.dk.  
 
Foreningsmedlemmer kan deltage med 1-2 repræsentanter. Da vi max. må samles 50 mennesker, så kan 
det være, at vi må afvise enkelte af jer, hvis I er tilmeldt to fra samme forening. Vi serverer kaffe/te, 
sodavand og en sandwich til mødet. 
 
På Frivilligcentrets hjemmeside finder du vedtægterne (www.frivilligcenter-naestved.dk/om-
os/bestyrelsen/vedtaegter) samt et foreløbigt årsregnskab. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødets 

afholdelse.  

 

For at være stemmeberettiget til årsmødet skal du eller din forening være medlem af Frivilligcenter 

Næstved, læs mere om medlemskab sidst i dette brev.  

 

Hvis du som forenings- eller privatmedlem vil opstille som kandidat til bestyrelsen eller hvis du har 

spørgsmål til, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen, så kontakt centerleder Pernille Agerbæk på 

mobil: 20181047 før årsmødet.  

 

 

  

Frivilligcenter Næstved 
Farimagsvej 16  
4700 Næstved 

 
+45 55 77 62 43 

adm@frivilligcenter-naestved.dk 
www.frivilligcenter-naestved.dk 
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Dagsorden ifølge vedtægter: 

 
1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 

4. Årsregnskab for 2019 

5. Årsregnskab for 2020 

6. Indkomne forslag 

7. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

o For 1-årig periode (på valg i 2020 – udskudt pga. Covid-19): 

o 1 repræsentant fra en lokal social forening – på valg er:  

− Susanne Thuge fra Kræftforeningen De Aktive (genopstiller) 

o 1 repræsentant for privatmedlemmer – på valg er:  

− Per Brimer (genopstiller) 

• For 2-årig periode (på valg i 2021): 

o 3 repræsentanter fra lokale sociale foreninger – på valg er:  

− Ebbe Nielsen fra Home-Start (genopstiller) 

− Viggo Thomsen fra Scleroseforeningen (genopstiller) 

− Birgit Parkdal fra Alzheimerforeningen (genopstiller) 

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges: 

o 2 suppleanter for repræsentanterne fra en lokal social forening – på valg er: 

− 1. suppleant Martin Grangaard fra Scleroseforeningen (genopstiller) 

− 2. suppleant Annalise Blak fra Mødrehjælpen (genopstiller ikke) 

o 1 suppleant for privatmedlemmer – på valg er: 

− Kirsten Ottenheim (genopstiller) 

10. Eventuelt. 

 

 
 
  



 

         

 

Medlemskab 
 
Medlemskab koster 300 kr. pr. år for foreninger og 200 kr. for privatmedlemmer, og betalingen skal være 
os i hænde senest mandag d. 19. april 2021. 
  
Du kan betale dit kontingent kontant i Frivilligcenter Næstved, ved bankoverførsel til konto nr.: 9819 4575 
044 455 eller MobilePay til 84750 – husk at angive ”navn/forening og medlemskab 2021” ved 
indbetalingen.  
 
 
Med dit medlemskab støtter du Frivilligcenter Næstved, og 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. 
 

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 samt 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 til 
bestyrelsen. 
 
 
Vi glæder os til at se mange medlemmer af Foreningen Frivilligcenter Næstved til Årsmødet. 
 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Bestyrelsen  
 


