DEN FRIE RÅDGIVNINGS NYE TILVALGTE TIL BESTYRELSEN
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Vi kan i dag i ’Ugens historie’ præsentere den nye

og blev også valgt ind sammen med Casper

bestyrelse, som blev valgt på Den Frie Rådgivnings

Harslett Pedersen og Annika Bech. Der skulle også

generalforsamling onsdag d. 15 marts 2017. 34 var

vælges to suppleanter som gik til Christina Nielsen

mødt op, deriblandt frivillige, medarbejdere og sa-

og Rood Bidany. Til sidst skulle der vælges revisor,

marbejdspartnere – et rekordhøjt antal, som vidner

og en revisor suppleant. Vores nuværende revisor

om foreningens vækst siden stiftelsen for 11 år siden.

Poul Hansen blev Indstillet og valgt til revisor. Sonja

Efter formandsberetning og gennemgang af regn-

Milkær blev valgt ind som revisor-suppleant.

skab var der en del vedtægtsændringer, som blev

Formandsposten og et bestyrelsesmedlem var i år

fremlagt. Overordnet for vedtægtsændringerne var,

ikke på valg, hvilket betyder at henholdsvis Karina

at Den Frie Rådgivning som forening skulle gøre sig

Andersen og Casper Skouboe Madsen fortsætter i

mindre afhængig af Odense kommune. Det betød

bestyrelsen det kommende år.

blandt andet at Damir Balalic, der siden foreningen

Vi havde et stort fremmøde og en god de-

start har været bestyrelsesmedlem som repræsent-

bat under gennemgangen af regnskab og

ant for Odense Kommune – vores tætte samarbejd-

vedtægtsændringer. . vi er stolte og glade over

spartner – ville udgå som bestyrelsesmedlem. Held-

det engagement, som der bliver udvist mod fore-

igvis vil Damir fortsat deltage på bestyrelsesmøder,

ningen. Med omkring 70 frivillige og ca. 3300 sager

så længe dette giver mening, dog uden stemmeret.

årligt har vi alle grund til et skulderklap over den

Dernæst var flere af bestyrelsesposterne på valg.

kontinuerlige udvikling; en udvikling som den nye

Som noget nyt skal næstformandsposten også

bestyrelse også kommer til at varetage. Vi ønsker

vælges ved generalforsamlingen, og her blev Ida

den nye bestyrelse stort tillykke med valget, og

Eriksen stemt ind. Derefter var kassererposten, 3

vi glæder os til at følge deres arbejde fremover!

bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, revisor og

Samtidig skal der lyder en stor tak for indsatsen til

revisorsuppleant på valg. Mads Eriksen blev valgt ind

fhv. bestyrelsesmedlemmer Rikke Kristjansen, Stina

som kasserer. Hjørdis Klein valgte at genopstille som

Smidt, Claudia Løvkvist, Hanny Ammal Abdi og

bestyrelsesmedlem,

Damir Balalic.

