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Dagsorden følger. 
 
Overvej allerede nu om du, eller en du kender, skal stille op til bestyrelsesvalg. Læs mere om 
arbejdet i bestyrelsen og procedure for at stille op:  
 
 
VALG TIL BESTYRELSEN FOR FRIVILLIGCENTER BILLUND 
17-01-2023 Anne Eriksen 
 
For at kunne stille op til valg til frivilligcentrets bestyrelse skal du være medlem af og udpeges af en 
forening eller gruppe, der er medlem af frivilligcentret. 
Sådan sikres det, at du ikke kun repræsenterer egne holdninger og meninger. 
Hver forening/gruppe kan kun udpege ét medlem som kandidat. Dette er for at vi får så stor en bredde i 
bestyrelsen som muligt. 
Medlemsforeningen/gruppen indsender information om, hvilket medlem, der ønskes opstillet, senest 14 
dage før årsmødet til admin@frivillig-billund.dk. Dette er for at bestyrelsen kan være sikker på, at der er 
tilstrækkeligt med kandidater, der stiller op, så man ikke i sidste øjeblik skal finde andre løsninger. 
Der er hvert år 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Man vælges for 2 år ad gangen. 
Der er desuden hvert år 2 suppleanter på valg, da de kun vælges for 1 år ad gangen. 
Efter valget konstituerer bestyrelsen sig. 
 
Se desuden vedtægterne her:  
https://frivillig-billund.dk/images/PDF/Underskrevne_vedtgter.pdf 
 
ARBEJDET I FRIVILLIGCENTER BILLUNDS BESTYRELSE 
Formand Anne Eriksen, 16-01-2023 
 
Før man beslutter sig for at stille op til et bestyrelsesvalg vil man selvfølgelig gerne vide, hvad man går ind 
til. Det prøver jeg derfor at beskrive i det efterfølgende. 
 
Frivilligcenter Billund har en aktiv bestyrelse, hvor vi har en god og humoristisk tone på møderne. Målet 
med vores indsats er at have et velfungerende frivilligcenter for borgerne i Billund Kommune. 
 
Hvad laver vi? 
Vi har et fantastisk spændende arbejde med at lægge mål, strategier og handlingsplaner for Frivilligcentret, 
og med at få de overordnede fysiske rammer optimeret. Bestyrelsen er desuden arbejdsgiver for de pt 6 
ansatte, hvoraf de fleste er i flex-job. 
Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen med centerlederen og den øvrige administration. 
 
Hvor meget tid kræver det? 
Vi holder bestyrelsesmøder 6 gange årligt. De har som regel en varighed på 2 timer. Vi har dog en 
strategidag, hvor der sættes mere tid af. Der inviteres til en årlig ”medarbejderdag”, hvor såvel ansatte som 
bestyrelsesmedlemmer deltager. 
Desuden deltager vi i 2 årlige møder med kommunens Frivilligråd. 
Vi ses også til diverse andre lejligheder, f.eks. Frivillig Fredag og den årlige julefrokost, eller hvis vi har 
arrangementer eller kurser på centret, som vi har lyst til at deltage i. 
De fleste af os er medlemmer af et eller flere af bestyrelsens udvalg, men det er frivilligt. 
Visionsudvalg og husudvalg holder ca 6 møder årligt, og økonomiudvalget ca 4 møder årligt. 

 

mailto:admin@frivillig-billund.dk
https://frivillig-billund.dk/images/PDF/Underskrevne_vedtgter.pdf
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 Administration Rengøring Bestyrelsen Konstituering 

 Centerleder 
Kontorsekretær 
Kontormedarbejder 
Projektansatte 
Praktikanter 

2 ansatte 9 medlemmer 
2 suppleanter 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Arbejdsgiveransvarlig 

Visionsudvalg Husudvalg Økonomiudvalg Pedeludvalg Andet 

Formand 
Centerleder 
3 bestyrelses-
medlemmer 

Næstformand 
Centerleder 
2 bestyrelses-
medlemmer 
 

Centerleder 
Kasserer 
(Formand) 

Bestyrelses-
medlemmer samt 
mange frivillige 

PR-udvalg 
Hjemmeside 
Fonde 
Diverse ad hoc 

 
Se mere om Frivilligcenter Billund og find vores vedtægter på 
www.frivillig-billund.dk 

http://www.frivillig-billund.dk/

