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DEN FRIE RÅDGIVNINGS NYE BESTYRELSE

Formand
Karina

Bestyrelsesmedlem
Rood

Bestyrelsesmedlem
Hjørdis

Bestyrelsesmedlem
Rikke

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Damir
Mads

I dag kan vi i Ugens Historie præsentere den nye
bestyrelse, som blev valgt på vores generalforsamling
onsdag d. 16. marts 2016. Rundt regnet 30 mennesker, deriblandt frivillige, medarbejdere, samarbejdspartnere samt flere mødte op til generalforsamlingen – et rekordhøjt antal, som vidner om foreningens
vækst siden stiftelsen i 2007.
Efter gennemgang af regnskab, vedtægtsændringer
mm. var flere af bestyrelsesposterne på valg. Formand, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
skulle vælges eller genvælges, og for første gang i
foreningens historie blev en ny formand fundet. Karina Andersen blev valgt som ny formand ved fredsvalg, efter at forhenværende formand Mads Eriksen
tilbagetrak sit kandidatur. Han blev dog stadig valgt
ind som bestyrelsesmedlem sammen med Casper
Skouboe Madsen og Rood Bidany, mens Stina Smidt
og Claudia Løvkvist blev valgt ind som suppleanter.
Revisorposten var heller ikke undtaget for kampvalg;
en stilling, som gik til Hanny Amal Abdi, efter at Paul
Hansen har været foreningsrevisor siden 2007.
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Tre af bestyrelsesposterne var ikke på valg, hvilket
betyder at fhv. næstformand Hjørdis Klein, fhv.
kasserer Rikke Kristjansen og Damir Balalic
fortsætter som bestyrelsesmedlemmer for det
kommende år. Ud over formandsposten var der
kampvalg til alle poster, hvilket understreger, at Den
Frie Rådgivning tager hastige skridt mod at blive en
endnu større forening - og vi er stolte og glade over
det engagement, som I udviser for foreningen. Med
omkring 70 frivillige og ca. 2500 sager årligt har vi
alle grund til et skulderklap over den kontinuerlige
udvikling; en udvikling, som den nye bestyrelse
også kommer til at varetage. Vi ønsker den nye
bestyrelse stort tillykke med valget, og vi glæder
os til at følge jeres arbejde fremover. Samtidig skal
et stort tak lyde for indsatsen til fhv. bestyrelsesmedlemmer Solveig Meier Nielsen, Christina Nielsen,
Alma Hrustanovic, Abdel Salam Al-Ahmad og Paul
Hansen.
Det første konstituerende bestyrelsesmøde er d. 15.
april.

