
 

 

Referat af generalforsamling for foreningen PEERS 
  

Mødetid: Mandag d. 29. juni 2020 kl. 17-19 

Mødested: Aktivitets- og Kompetencecenter, Rønnebærvej 19 i Holte 

 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetælle 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab og budget 
4. Valg til bestyrelsen og suppleanter 
5. Vedtægtsændringer 
6. Behandling af indkomne forslag 
7.  Eventuelt 

 

Referat af generalforsamling i foreningen PEERS: 
 

Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller:  
Frivilligkoordinator, Rikke Thomsen, blev valgt som referent og dirigent 
Bestyrelsesmedlem, Nana Marie Andersen, blev valgt som stemmetæller   
 

Ad 2. Formandens beretning 
Året der gik i PEERS siden sidste generalforsamling d. 30. april 2019:  

- April maj juni 2019 kørte Recovery cafeerne, som blev afsluttet tidligere pga. for få 

tilmeldte. 

- I april 2019 havde vi besøg af Petrine Severin fra PeerNetværket, som underviste os i 

Livshistoriefortælling 

- I maj 2019: Backstage får bevilliget 8.000kr. fra §18-pulje til samarbejdet med Basen  

- I juni 2019 kom vores første rigtige digitale nyhedsbrev, altid med en fortælling om en 

frivillig 

- I September 2019 fik vi lavet en flot video af frivilligcentret 

- I november 2019 startede vi 2 hold op med Kunstterapi 

- I November 2019: ”Skole på tværs” spørger, om vi vil undervise i deres regi i ”Peer-

støtte og Recovery” 

- I marts 2020: Møde om samarbejde med Birkerød Gymnasium og Kostskole om 

frivilligbaseret ung-til-ung rådgivning  

- I maj 2020: Backstage bliver samarbejdspartner på kommunens Ungenetværk 

- I marts 2020 skulle vi undervise i ”Peer-støtte og Recovery”, holdet var fuldt booket, 

men er udskudt til november pga. Corona 

 
Fokusområder for PEERS i det kommende år 2020/2021 

- Videreførelse af de allerede eksisterende tilbud i PEERS 
- Fortsætte og styrke samarbejdet med andre (fx frivillige og kommuner) om kurser og 

aktiviteter f.eks. Frivilligcenter Rudersdal om Bisidder-kursus og gå-grupper 



 

 

- Afdækning af behov og etablering af nye både fysiske og virtuelle peer-tilbud, fx 

behovet for telefonisk peer-støtte, aktiviteter i fællesskaber online, små workshops 

mm. Vi vil tænke helt nye måder at lave samværstilbud på i samarbejde med 

kommunen (f.eks. Samværstilbud med en gruppe af bostøtter tilknyttet og en gruppe 

af peers). Målet er at de borgere som i dag eller efter fremtidige beskæringer af 

bostøtten har behov og ønsker, som ikke er dækket i de nuværende kommunale tilbud 

for sårbare borgere.  

- Tilbyde kortere og længere forløb fx mindfulness, krea-værksted, krea-Weekend. 

- Vi vil gerne undersøge behovet for et samarbejde med Psykiatrisk Hospital Hillerød 

om frivillig peer-støtte på de psykiatriske afdelinger 

 
Ad 3. Godkendelse af regnskab og budget 
Kassereren præsenterede regnskabet for april 2019 til 29. juni 2020. Regnskabet er vedlagt 
som bilag i dette referat. 
Kassereren præsenterede PEERS’ budget. Pr. den 29. juni 2020 var der 25.205,99kr på 
PEERS’ konto. Budget er vedlagt dette referat.  
 

Ad. 4. Valg til bestyrelse og suppleanter 
Morten Hansen er udtrådt som næstformand. 
Rune Raknes er udtrådt som bestyrelsesmedlem. 
Simon Finne er udtrådt som 2. suppleant. 
 
Jesper Pedersen blev valgt til bestyrelsesmedlem. Ragna Heide blev valgt ved skriftelig 
opstilling til bestyrelsesmedlem.  
Stig Jønsson blev valgt som 2. suppleant 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:   
Formand: Christina Breum Schannong 
Næstformand: Nana Marie Andersen 
Kasserer: Ragna Heide 
Bestyrelsesmedlem: Marina Winkel 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Pedersen 
1.suppleant: Stig Jacobsen 
2.suppleant: Stig Jønsson 
 

Ad. 5. Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtsparagrafferne §5, §6, §9 og §11. 
 
§5: Kontingent 
Paragraffen blev godkendt til følgende:  
”Vi har ingen kontingent”  
 
§6: Generalforsamling, stk. 6: 



 

 

I vedtægterne skal referat fra generalforsamling godkendes af ordstyreren ved underskrift. 
Dette punkt til slettet.  
 
§9: Bestyrelsen:  
Bestyrelsen foreslog, at frivilligkoordinator, Rikke Thomsen, blev skrevet ind i vedtægterne. 
Hun er ikke en del af bestyrelsen, men er en vigtig del af den daglige drift. Bestyrelsen 
foreslog, at frivilligkoordinator skrives ind i §9, stk. 2 og 7: 
 
Ændringerne blev godkendt til følgende:  
Stk. 2: Bestyrelsen administrerer foreningens midler og sammen med frivilligkoordinator har 
de over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. 
Stk. 7: Bestyrelsen holder møde, når formanden, frivilligkoordinatoren eller 2 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden eller frivilligkoordinator indkalder til 
bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. 
 
§11: Tegningsregel: 
Bestyrelsen forslog en ændring af §11 for at være mere tydelig omkring ansvarsfordeling af 
foreningens økonomi, og at det først skal være nødvendigt med to underskrifter, når en 
udbetaling er over 5.000kr. Ligeledes foreslår bestyrelsen, at de skal have et hævekort.  
 
Paragraffen blev godkendt til følgende:  
”Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i 
fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder at disponere over foreningens 
midler via elektroniske bankprodukter. Det betyder, at begge to skal skrive under ved udtræk 
fra bank konto på beløb over 5.000 kr. 
Stk. 2: Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt de er enige og det 
skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere udtræk fra bankkonto og betaling af regninger til 
udvalgte ansatte. Ved beløb over 5.000kr skal der være 2 personer til at skrive under. 
Stk. 3: Foreningen vælger at have et hævekort” 
 

Ad. 6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 

Ad. 7. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under punktet. Dirigenten takkede for god ro og orden og af-
sluttede generalforsamlingen.     
   
 
 


