
Generalforsamling, PEERS 
Referat 

 

Tid: d. 3. maj 2022 

Sted: På Sporet, Rønnebærvej 19, Holte 

Deltagere: Christina, Nana Marie, Marina, Jesper, Stig Ja. og Tilka (SIND Rudersdal)  

Afbud: Ragna 

Referent: Rikke  

 

Referat:  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Dirigent: Nana Marie 

Referent: Rikke  

Stemmetæller: Nana Marie 

 

2. Formandens beretning  

Formandens beretning er vedhæftet dette referat 

 

3. Status fra frivilligkoordinatoren  

Der er dags dato 20 aktive frivillige i PEERS, heraf er 11 unge frivillige i Backstage. De fleste 

unge er frivillige på Ung-til-Ung-chatten. 

 

4. Godkendelse af regnskab og budget 

PEERS’ kasserer er pt sygemeldt, derfor var det frivilligkoordinator, der gennemgik regnskabet 

og udkast til budget. Begge dele er vedhæftet referatet.   

Budget og regnskab godkendes  

 

Marina fortalte, at hvis kassereren i PEERS er sygemeldt i en længere periode, vil kassereren fra 

Frivilligcenter Rudersdal gerne lave årsregnskabet for PEERS mod, at PEERS selv administrerer 

økonomien i hverdagen. Et tilbud som PEERS takker ja til, hvis det bliver nødvendigt.  

Formanden samarbejder med banken om, at formanden kan godkende overførsler uden 

kassererens underskrift.  

 

5. Valg til bestyrelse og suppleanter 

På valg er:  

- Jesper (bestyrelsesmedlem), som ønsker at genopstille 

- Stig (bestyrelsesmedlem), som ønsker at genopstille 

- Nana Marie (suppleant), som ønsker at genopstille 

- Hakon (suppleant), som ikke genopstiller 

Jesper og Stig stemmes ind i bestyrelsen igen, og Nana Marie genvælges som suppleant. 

Bestyrelsen konstituerede sig lige efter generalforsamlingen, og posterne blev fordelt således: 

- Formand: Christina 

- Næstformand: Marina 

- Kasserer: Ragna 

- Bestyrelsesmedlem: Jesper 

- Bestyrelsesmedlem: Stig 

- Suppleant: Nana Marie 



 

6. Valg til  

- Brugerråd på På Sporet: 

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

genvælges som brugerrådsmedlem. Nana Marie vælger ikke at genopstille som suppleant, og 

der er derved en ledig post som suppleant. 

 

- Patient- og pårørendenetværket: 

Nana Marie genvælges som repræsentant for PEERS i netværket 

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

- Sommerfest d. 9. september 2022 

Det bliver besluttet, at PEERS afholder en sommerfest d. 9. september 2022 for frivillige og 

modtagere i PEERS. Rikke booker lokale på På Sporet, og Stig og Nana Marie arbejder videre på 

form og indhold til festen. Andre frivillige spørges, hvorvidt de også har lyst til at hjælpe med 

planlægningen.  

 

8. Eventuelt: 

- Nana Marie fortæller om Frivilligcenter Rudersdals generalforsamling, hvor Rudersdals nye 

borgmester deltog. Hun har stort fokus på borgerinddragelse og foreningslivet.  

- Nana Marie fortæller, at Frivilligcenter Rudersdal til årets folkemøde vil sætte fokus på 

”ulighed i sundhed”. Her opfordres PEERS til at tænke eksempler og vidnesbyrd ind.  

- Marina fortæller om muligheden for at samarbejde med Holte Loppemarkedet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1: Formandens beretning 

2020 og 2021 var endnu engang præget af Corona, og at vores frivilligkoordinator Rikke var på barsel til 

slutningen af september 2020, men vi havde alligevel en del aktiviteter. 

Skole på Tværs  

Vi er en del af arbejdsgruppen og nu også styregruppen i Skole På tværs, og her var vi samlet til et 

fællesmøde med styregruppen og arbejdsgruppen for, at vi alle var med til at finde elementer, som vi 

arbejder videre med. 

På vores kursus gennem Skole På Tværs om Frivillig peer-støtte og recovery var der tilmeldt 7 deltagere, 

men grundet en del afbud til anden dag, valgte vi at aflyse det og foreslog deltagerne at tilmelde sig kursus i 

foråret 2022. 

Åben Dialog 

Foreningen blev inviteret til kursusforløb om Åben Dialog sammen med kommunens medarbejdere, hvor 

der var oplæg fra bl.a. fra Randers, hvor de havde arbejdet med det længe. 

Center for Sociale Indsatser inviterede desuden PEERS (formanden) til at deltage i en konference om Åben 

Dialog i Vejle sammen med medarbejderne og deltagere fra satspuljeprojektet, hvor jeg fik fremhævet 

behov for psykisk sårbare for de mange kommunale medarbejdere. Desuden gav det kontakter til Ålborg 

hvor Rikke og jeg lavede et oplæg på Zoom om, hvordan vi i Rudersdal arbejder med frivillig peer-støtte. 

Oplæg  

Nogle frivillige fra Peers blev i marts 22 inviteret ind til at fortælle om egne erfaringer med fleksjob og vejen 

dertil, i det nye netværk for fleksjobbere og førtidspensionister. 

Backstage 

I Backstage er der lavet et samarbejde med kommunens Ungenetværk, hvor de frivillige deltager i 

netværket og hjælper til det sociale samvær. 

Endvidere er der lavet et samarbejde med den digitale platform ”Ung til Ung”, hvor unge frivillige hjælper 

andre unge på chat. Før Backstage indgik i samarbejdet var der på et halvt år 161 besøg på chatten fra 

Rudersdal. Efter samarbejdet var der det første halve år 355 besøg fra Rudersdal. Det er en stigning på 

mere end 100%, så det viser, at behovet er der for de unge, men også at det gør en forskel, at Backstage er 

kommet med i samarbejdet.  

Ressourcebanken 

Ressourcebanken bliver en del af PEERS. Pt arbejder Ressourcebanken på at nedlægge deres forening og 

afslutte økonomi mv. i samarbejde med banken. Derefter er det aftalt, at Ressourcebanken fortsat laver 

arrangementer målrettet sårbare mennesker inde under PEERS.   

Fremtidstanker i PEERS 

I bestyrelsen har vi snakket om vores fremtidstanker. Det er bl.a. 

• Skole På Tværs kursus til efteråret 2022 og forår 2023 

• Sommerfest den 9. september 

• Mere viden på tværs af foreningens projekter 

• Stabilitet omkring 1 til 1-støtten i PEERS 

• Mere viden om Backstage i bestyrelsen  



• Mål og delmål for PEERS 

• Frivilligmøder, hvor bestyrelsen møder de frivillige 

• Beskrivelse af aktiviteter i PEERS. 

• Detaljeret formålsbeskrivelse for PEERS 

• Realistisk fokus på PEERS, ambitioner og målsætning 

• Klarhed om ambassadørrollen 

• Privat vs PEERS 

Det var min beretning for dette år. 

 

Christina 

Formand for Foreningen Peers – relationer der gør en forskel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2: Regnskab og udkast til budget 

Regnskab 1. januar til 31. december 2021 

 Indtægter Udgifter  

Bankbeholdning 1. januar 2021 21.408,52  

Kontingent, Frivilligcenter Rudersdal  150 

Hjemmeside  1567 

Mobil-abonnement (pr. md. 48,-)  282 

Transport, frivillig  913 

Forplejning, netværket af sårbare og pårørende  293,76 

Forplejning, generalforsamling  232,95 

Barselsgave, Rikke, andel  209,80 

Printerpapir  35 

Bankomkostninger, Visa/Dankort  150 

Bankomkostninger, gebyrer  216 

  4049,51 

Bankbeholdning 31. december 2021 17359,01  

   

Heraf §18 midler overført til Ungenetværket  7988  

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Tilstedeværelsen af beholdningen er konstateret.  

- Merete Elleboe 

 

Budget udkast 2022 

 Indtægter Udgifter  

Kontingent, Frivilligcenter Rudersdal  150 

Hjemmeside  1567 

Mobil-abonnement (pr. md. 48,-)  576 

Sommerfest for frivillige og modtagere   

Forplejning, kursus om peer-støtte og recovery   

Forplejning, generalforsamling  458 

Julefrokost, maden, bestyrelsen  1800 

Bankomkostninger, Visa/Dankort  150 

Bankomkostning, gebyrer  221,5 

 0 4922,50 

Årets bevægelser 2022, budget udkast -4922.50  

Bankbeholdning 1. januar 2022 17359,01  

Budgetteret bankbeholdning 31. december 
2022 

12436,51  

   

Heraf §18 midler overført til Ungenetværket 7988  

   

Udarbejdet 21. februar 2022 – kasserer Ragna Heide  

 


