Frivillighedsdagen afholdte deres Generalforsamling i lokale 3 i Taastrup Kulturcenter i februar måned.
Formand Frederik Hansen bød velkommen til forsamlingen og gik videre til den udsendte dagsorden som
var sendt ud til foreningens medlemmer.

Første punkt på dagsordenen var at der skulle findes en dirigent og her foreslog Frederik, Torben Just som
repræsenterede 2 foreninger.
Torben takkede og kunne herefter konstatere at generalforsamlingen, efter vedtægterne, var lovligt
indkaldt
Herefter gik han frisk til punkt 3 og gav ordet tilbage til Frederik, for at aflægge beretningen.

Frederik lovede en kort beretning og startede med at konstaterede at der er en forskel på de 2
frivillighedsdage i henholdsvis Hedehusene og Taastrup. Det har vi jo egentligt altid vist, men vi synes
forskellen er mere synligt nu.
Hedehusene er lidt mere ”lokal og hyggelig” hvorimod Taastrup er større og ”drukner” lidt i flere
arrangementer og stærkere foreninger som også har indflydelse på selve dagen.
Vi har talt en del om det i bestyrelsen og ved ikke rigtigt hvad vi skal stille op, men vi har det med til de
næste møder, hvor vi skal havde dette problem løst.
Den næste opgave er, pga. det nylige salg af grunden til det nye kæmpevandland, at vi skal se på et nyt sted
til opbevaring af foreningens grej. Vi må formode at der hvor vi er i dag, ikke er med i den nye plan, da
gården hvor vi er, ikke er i en god stand og vil være for dårlig og for dyr at vedligeholde.
En løsning kunne være en container eller andet, som er tørt og som er nemt at komme til og fra med trailer
og bil.
Frederik sluttede med at takke bestyrelsen for det forgangne år, og overgav beretningen til forsamlingen.
Beretningen blev bagefter taget til efterretning.

Næste punkt var aflæggelse af regnskabet som kassere Erling Schmidt tog sig af.
Vi er ca. 60 betalende medlemmer som udgør vores faste indtægter samt også vores tilskud fra kommunen.
Derudover havde vi indtægter fra udlån på ca. 17.000,En udgift fra sidste år var et indkøb til en ny trailer, som foreningen har manglet længe.
Der er også afsat 30.000,- til næste år, som er tiltænkt til den container der blev nævnt i beretningen.

Der var spørgsmål til hvor containerne evt. kunne placeres. Et godt bud er transport centeret hvor der er
god plads og der står andre containere allerede nu.
Der blev også spurgt til om vi er klar over reglerne med hensyn til trailer kørsel og vægtgrænser.
Det mener vi helt klart vi gør.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Derefter blev der stillet forslag om fra Seniorrådet ved Hans Berendt, at man afholder frivillighedsdagen og
høstfesten i Taastrup på samme dag. Hvis man ikke kan gøre det så ville Seniorrådet vælge høstfesten frem
for frivillighedsdagen til at repræsentere sine aktiviteter.
Dette blev taget til efterretning i forsamlingen og skrevet i referat.

Budgettet blev dernæst fremlagt uden de store overraskelser.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 150,- og det blev enstemmigt vedtaget.
Fra bestyrelsen side blev der oplyst at vi af praktiske årsager ikke har resurser og materiel til at gennemføre
de 2 frivillighedsdage samtidig i de 2 byer.
Det blev foreslået at man, udover Tinas pølser også skulle tage kontakt til Sven Arne i Taastrup for at
komme nærmere en løsning.

Punkt 7 var interessant da 2 af bestyrelsens medlemmer ikke var villige til genvalg.
Først blev Frederik Hansen genvalgt som foreningens formand.
Kasserer Erling Schmidt ønskede ikke at fortsætte på posten.
Efter lidt snak stillede bestyrelsesmedlem Jørgen Skorstengaard op, og han blev valgt enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem Henrik Gislinge ønskede heller ikke at genopstille, men her trådte Jens Vinholdt fra
forsamlingen til og blev valgt for en 2 årig periode.
Der var ikke flere der ønskede at komme i bestyrelsen, mest pga. at næsten alle fremmødte er med i flere
foreningen i forvejen.
Generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen fuldmagt til selv at finde resten af sine medlemmer.
De 2 suppleanter blev begge genvalgt.
Revisor og revisorsuppleanter blev alle genvagt.

Under eventuelt blev der spurgt om vi ikke snart er 100 medlemmer som man engang havde som mål.
Svarret var at man gerne så flere medlemmer, men at man også må erkende at der er rigtig mange små
foreninger som ikke rigtig kan mønstre ret mange medlemmer, til at være med til frivilligheds dagende.
På generalforsamlingen var der repræsentanter fra 15 foreninger.
Det politiske islæt stod Ole Helding for selvom vejret forhindrede ham i at være med fra begyndelsen.
Dirigenten takkede for god og munter stemning, og Frederik sagde også tak til dem der var mødt, selvom
vejret drillede lidt.
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