Referat af
ordinær generalforsamling
den 10. marts 2010

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt: Kirsten Kegel, Erik Búren, Anita Wilquin.
Der forelå denne dagsorden i henholdt til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab for 2009
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fremlæggelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent,
forslag: kontingentet stiger til kr. 175,00 fra 1.1.2010.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Ad1: Til dirigent og referent valgtes forstander for Dorthe Mariehjemmet, Flemming Høj
Jermiin, der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne. Han gav derefter ordet til formanden.
Ad2: Formandsberetning.
Kirsten Kegel aflagde mundtlig beretning:
Der givet tilskud til forskellige aften arrangementer og til søndagsmatiné i Café Palermo, som
også er åben for områdets borgere.
Der er desuden givet tilskud til underholdning med musik og sang med forskellige kunstnere.
Hver gruppe har fået et beløb, der bruges, når man er på udflugt med husets bus, f.eks. Zoo,
Ishøj Havn og Byens Lys m.m.
Husets Venner har købt Zoo kort, der giver adgang for alle beboere til Zoo. Det har været
flittigt anvendt.
Fire grupper har ønsket og fået digitale fotoapparater, mens to grupper i stedet har fået et
tilsvarende beløb til hygge.
At tage fotos af de ture, man er af sted på, giver stor fornøjelse i grupperne.
Ad3: Forlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet, som viser, at der har været en indtægt på kr. 23.900 og en
udgift på kr. 24.200 eller et træk på kr. 300,00 af formuen, som derefter udgør kr. 1.631,33.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og meddelte således bestyrelse decharge.

Ad4: Valg til bestyrelsen.
Som nyt formandskab valgtes Annette Bollhorn og Lisbeth Gregersen, der vil varetage
formandskabet i et samarbejde.
Som kasserer valgtes Inger Lundgaard. Forstander takkede den fratrædende formand og den
fratrædende kasserer for deres flerårige engagerede indsats. Forstander oplyste, at kontakt til
Frivillighedscentret i Rødovre m.h.p. at søge at skaffe interesserede til at træde ind i
bestyrelsesarbejdet ikke har givet resultat.
Ad5: Budgettet godkendt.
Kontingent i 2010 er kr. 175,00.
Ad6: Ingen.
Ad7: Revisor Tove Barfoed genvalgtes med akklamation.
Ad8: Eventuelt.
Et medlem opfordrede til, at skiltningen gøres mere tydelig på udearealerne. Forstander
oplyste, at man arbejder med spørgsmålet.

Referent Flemming Høj Jermiin

