
 
 
 

Referat af generalforsamling i 

Retshjælpen Fyn v. 
 

Retshjælpen i Vollsmose d. 10/5-2022 
 
 
 

Sted: Fysisk i Retshjælpen eller Online via Teams. 

Tid: kl. 14.00-15.00. 

For adgang via teams: Send en mail til Nanna på nki@retshjaelpenfyn.dk senest d. 9/5. 
 
 

 
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

I generalforsamlingen deltog: Bestyrelses medlemmerne Leif Hansen (LH), Finn Boye Nielsen (FB), Søren 
Dollerup (SD), Alice Rasmussen (AR) samt Bassah Khalaf (BF) via Online via teams. 
 
Herudover deltog dagligleder Jørgen Peter (JP) samt administrativ medarbejder Iman (I). 
 

Dagsorden 

 

1. Formanden byder velkommen 

LH bød velkommen, og konstaterede at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Ligeledes at der ikke er fremkommet forslag til bestyrelsen, indenfor fristen til behandling på 

generalforsamlingen. 

 

2. Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig. 

Generalforsamlingen er annonceret på Retshjælpens hjemmeside den 8. april 2022 til afholdelse 

den 10. maj 2022, varslet er i overensstemmelse med vedtægterne. 

Ligeledes konstateres det, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.  

 

3. Valg af dirigent og referent 

LH blev valgt til dirigent, og Iman er referent. 
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Behandlingspunkter 

 

4. Generalforsamlingen godkender jf. vedtægternes § 6, stk. 1 at bestyrelsen består af følgende 

medlemmer: Leif Hansen, Bassah Khalaf, Søren Dollerup, Finn Boye Nielsen samt Alice 

Rasmussen. 

Godkendt af en enig generalforsamling 

 

5. Regnskab 2021, behandlet og godkendt af bestyrelsen d. 8. februar 2022 

Taget til efterretning. 

 

6. Budget 2022, behandlet og godkendt af bestyrelsen d. 8. februar 2022 

Taget til efterretning. 

 

7. Ansøgning om driftsmidler ved Civilstyrelsen for 2022, godkendt af bestyrelsen d. 8. februar 2022 

Taget til efterretning med den bemærkning, at den meddelte bevilling fra Civilstyrelsen ikke fuldt 

ud matcher Retshjælpens ansøgning om drift midler, hvilket betyder at Budget 2022 justeres i 

overensstemmelse med bevillingen. 

LH, BK og JP har møde med revisor den 27. maj 2022 des angående. 

Men glædeligt, at der er givet midler til studenterløn i Svendborg.  

 

8. Formandsberetning for 2021, godkendt af bestyrelsen d. 8. februar 2022 

Taget til efterretning. 

a. Herunder statistikker for 2022 

 Ser godt ud og viser en ikke 

uvæsentlig stigning i 

henvendelserne i 1 kv. 

 

 

 

Orienteringspunkter 

 

9. Formandsskifte i februar på baggrund af ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

LH er tiltrådt – de forskellige formelle ting er ved at blive bragt på plads. 

 

10. Fuldmagter mm. er bragt på plads med Sydbank 

Desværre ikke sket endnu, men det forventes at være på plads inden 1. juni 2022. 

 

11. Samarbejde med støtteforeningen 

Drøftet



 

12. Projekt genhusning 

JP oplyste, at projektet genhusning/uvildig retshjælp til primært beboerne berørt af 

nedrivningen af boligerne i Vollsmose (tilskud fra OK 4 år a 150000 kr.), hvor 

forskningsprojektet bruger de af Retshjælpen indsamlede oplysninger, for blandt andet at 

finde frem til hvilke retlige udfordringer har de berørte beboere, lykkes integration bedre ved 

udflytningen og indflytning af nye beboere, nye metoder for at yde retshjælp og hvad 

afholder beboerne for at komme til Retshjælpen i centret. 

Bevillingen er under Bestyrelsens ansvar. 

 

13. Samarbejde med SDU juridisk institut og Ålborg universitet 

Foregår med 14 dages møder, hvor tiltag jfr. nævnt i pkt. 12 drøftes – der ansættes 

praktikanter i efterårssemesteret.  

SDU og Ålborg Universitet arbejder på at søge en postdoc stilling til projektet, og i givet fald 

vil disse midler skulle administreres af SDU og ikke Retshjælpen. 

 

 

14. Dreyers Fond legat 

Jp oplyste, at der er givet en 1-årig bevilling på 90000 kr. til netværksarbejde og 

studenterarbejde til at nedskrive interview med de udsatte borgere – herunder de berørte 

borgere ved nedrivningen af boligerne i Vollsmose – tiltaget skal bidrage til den del i 

forskningsprojektet, der handler om udvikling af nye retshjælpsmodeller til de svage grupper 

– udsatte borgere. 

Bevillingen er under Bestyrelsens ansvarsområde. 

 

 

15. Status på daglig leder situationen 

Bassah Khalaf har sagt ja til at blive dagligleder af Retshjælpen. Dette er drøftet af med 

institutlederen på Juridisk Institut.  

Alle er enige om, at dette er en unik løsning at koble SDU så tæt sammen med Retshjælpen 

Fyn, samt at få etableret et juridisk netværk for rådgiverne. 

Dog gøres der opmærksom på, at der ud over det juridiske ansvarsområde også er et rent 

ledelsesmæssigt ansvarsområde der skal tages vare på. 

LH og JP laver udkast til ansættelseskontrakt, hvor der tages højde for daglig leders opgaver, 

ansættelse vil ske pr. 1. juni 2022. 

 

16. Evt. 

Tak til tidligere formand SD for hans store indsats for Retshjælpen. SD forbliver i bestyrelsen. 

Ligeledes tak til administrative medarbejder Nanna Kiel for hendes periode i Retshjælpen. 



I forbindelse med Bassah Khalafs tiltrædelse som daglig leder pr. 1. juni 2022, udtræder hun 

af bestyrelsen for Retshjælpen Fyn. 

Formanden takkede deltagerne i generalforsamling for aktiv deltagelse. 

Og at generalforsamlingen hermed anses for slut. 

 

 

Formand, 

Leif Hansen 

 
 

 


