
1 
 

Generalforsamling i PEERS 

Referat 

Tid: D. 12. oktober 2021 

Sted: Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246d, Holte 

Deltagere: Marina, Nana Marie, Ragna, Jesper, Stig Jø, Stig Ja (online), Christina (online) 

Referent: Rikke  

 

Referat:  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller: 

Rikke blev valgt til dirigent og referent, Jesper og Ragna var stemmetællere 

 

2. Formandens beretning:  

Se vedlagte skriv fra nyhedsbrev april 2021 

 

3. Godkendelse af regnskab og budget 

Der er ca. 8.000kr fra §18-midler øremærket Backstage’ samarbejde med Basen, som endnu 

ikke er brugt. Rikke fortæller, at samarbejdet med Basen er stoppet på ubestemt tid, da det er 

for svært at rekruttere unge frivillige til Basen. I stedet har Backstage engageret sig i 

Ungenetværket i samarbejde med Rudersdal Kommune. Ragna vil undersøge, om §18-midlerne 

kan bruges af Backstage til Ungenetværket i stedet, og hvorvidt midlerne kan udskydes til 2022 

grundet corona.  

Rikke sender en kort beskrivelse af Ungenetværket til Ragna, og mailen til den nye 

frivilligkoordinator i Kultur, som varetager §18-ansøgningerne.  

Budget og regnskab godkendes  

 

4. Valg til bestyrelse og suppleanter 

På valg er:  

- Christina (formand), som ønsker at genopstille 

- Nana Marie (næstformand), som ønsker at genopstille, men ikke som formand 

- Marina (bestyrelsesmedlem), som ønsker at genopstille 

Alle stemmes ind i bestyrelsen igen, bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde d. 

28. oktober kl. 14-16 i Frivilligcenter Rudersdal.  

En ung frivillig fra Backstage, Hakon, har kontaktet Christina med interesse i at høre mere om 

bestyrelsesarbejdet, så han kan overveje at stille op. Christina har ikke hørt tilbage fra ham, 

inden han rejste på ferie til Uganda, så vi afventer hans hjemkomst. Hvis han stadig er 

interesseret inviteres han med til næste bestyrelsesmøde.  

Det bliver vedtaget, at Rikke fremover står for indkaldelse til bestyrelsesmøder, 

generalforsamling, dagsorden og referat. 

5. Valg til brugerråd på På Sporet: 

Jesper er brugerrådsmedlem på vegne af PEERS, og Nana Marie er suppleant. Jesper vil gerne 

fortsætte, Nana Marie vil gerne skiftes ud eller fortsætte som suppleant, men med minimums 

deltagelse.  
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Der er interesse i, at Ressourcebanken kommer ind under PEERS, så det overvejes, om 

Ressourcebanken brugerrådsmedlem skal være suppleant for PEERS i stedet for Nana Marie. 

Det aftales, at for nu fortsætter Nana Marie, mens vi afventer Ressourcebankens 

generalforsamling.  

Jesper og Nana Maries genopstillen godkendes. 

 

6. Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringerne godkendes. Se vedlagte nye vedtægter  

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag 

 

8. Eventuelt: 

a. Rikke fortæller status for projekterne i PEERS:  

- Aktive frivillige: Bro til Hverdagslivet: 12 (afventer 5), Backstage: 7 

- Matches: Bro til Hverdagslivet: 4 (7 mangler), Backstage: 2 

- Projekter i PEERS: 

o Bro til hverdagslivet: 1-1, Peer-undervisning gennem Skole på Tværs, Bestyrelsen 

o Backstage: 1-1, Ungenetværket, UngTilUng-chat 

- PEERS repræsenteret i:  

o Brugerrådet på På Sporet af Jesper og Nana Marie 

o Satspuljeprojektet af Stig Ja., Hakon og Christoffer 

b. Jesper og Stig om Ressourcebanken: 

Jesper og Stig fortæller, at der fra Ressourcebankens side af er interesse for at komme ind 

over PEERS, så de administrative opgaver (regnskab, dagsordner mm) ligges ind under 

PEERS.  

Der er interesse fra PEERS, så nu afventes Ressourcebanken generalforsamling, hvor de 

internt skal tage beslutningen.  

 

Tak for et godt møde        

 

OBS: Næste bestyrelsesmøde bliver d. 28. okt. kl. 14-16 i Frivilligcentret. Her gennemgås det fremtidige 

samarbejde og arbejdsfordeling med Rikke, samt hvilke nye ideer og fremtidsperspektiver, PEERS vil 

prioritere.      


