Referat af generalforsamling
mandag den 20. april 2016 kl. 15.00.

Bestyrelsen:
Finn Larsen, formand – tilstede
Anne A. Nielsen, pårørende – tilstede
Nancy Bramsfort – tilstede
Der forelå afbud fra:
Ina Skytte, pårørende
Sørine Hinnersfeldt, personalerepræsentant
Erik Skytte Madsen – suppleant

I sekretærens fravær trådte sekretær Mogens Bro Sørensen ind.
Derudover deltog følgende: Emsy Kristensen, bolig 2 F + Steen Kristensen, pårørende til Emsy
Kristensen, Karin Føltved, bolig 2 C + Kirsten Høj, pårørende til Karin Føltved, chauffør Mogens, Tove
Jørgensen, pårørende til Henning Jørgensen, bolig 5B, Kamma Johansen, bolig 14 E og

Formand bød velkommen til generalforsamlingen, og udtrykte ærgrelse over, at flere af bestyrelsens
medlemmer ikke var tilstede.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Beretning fra bestyrelsen.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år til godkendelse.

4.

Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.

Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden varetog selv dirigenthvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt –
via offentliggørelse i Beboerbladet Mariehønen den 30.3.2016. Han foreslog sekretær Mogens Bro
Sørensen som referent. Det tog forsamlingen til efterretning.

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formanden orienterede om, at der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forløbne år, hvor mange ting er
blevet drøftet.
Han understregede sin ærgrelse over bestyrelsens afslag af ansøgning om investering i en ekstra bus
med lift, så flere beboere kunne komme med på tur.
Derudover orienterede han om:
Ø Husets Venners bankoarrangementer. Desværre havde julebanko den 1.12 meget få deltagere
i år, hvilket primært skyldes de mange øvrige arrangementer i juletiden.
Banko den 14.4 havde han aflyst, da han var mødt med et krav om, at foreningen også afholder
udgiften til banko-arrangøren.
Ø Udflugter/busture.
Formanden udtrykte sin utilfredshed med, at han ikke involveres i planlægningen af turene.
Den eneste tur, som han havde været med på, var turen til CirkusLand i Slagelse, som han selv
havde planlagt.
Ø Vinterhave.
Formanden orienterede om foreningens forslag om at anlægge en urtehave på kunstgræs i den
ene spisekrog på 3. sal. Et projekt som foreningen ville betale, men som der desværre ikke var
tilslutning til fra ledelsens side.
Ø Ladcykel.
Foreningen har tilbudt Dorthe Mariehjemmet at sponsorere en cykel med lad – pris ca. 40.000
kr, som kan transportere kørestolsbrugere rundt i området. Tilbuddet gælder fortsat.
Ø Dans.
Formanden undrede sig over, at dans er sat i værk uden at orientere Husets Venner herom.
Ø Økonomi.
Formanden orienterede om, at foreningens økonomiske midler dels kommer fra Dorthe Fonden
og ved at søge §-18 midler hos Rødovre Kommune.
Ø Formandsarbejdet.
Formanden tilkendegav, at han efter moden overvejelse har valgt at trække sig fra arbejdet,
idet han ikke finder at have det fornødent tilfredsstillende samspil med husets ledelse.
Han takkede afslutningsvis medarbejderrepræsentanten Sørine (Serviceteamet) for hendes altid gode
indsats, og overlod herefter beretningen til debat.

Anne Larsen erklærede sig enig i formandens betragtninger. Steen Kristensen udtrykte forståelse for
formandens overvejelser.
Formanden tilføjede, at han har andre krævende og for ham mere værdifulde foreningshverv.
Generalforsamlingen tog formandsberetningen til efterretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år – til godkendelse.
Formanden bad sekretær Mogens om at oplæse tallene i regnskabet for det foregående år, som viste
et overskud på kr. 27.447. Det store overskud i forhold til sidste år skyldes, at Dorthe Mariehjemmet nu

selv betaler direkte for cafe- og fest arrangementernes underholdning.
Regnskabet herefter godkendt.
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastlæggelse at
kontingent.
Kontingentet blev fastsat uændret for det kommende år: 175 kr. pr. par – og 100 kr. for enlige.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Anne Nielsen meddelte, at hun trækker sig som bestyrelsesmedlem.
Derefter opfordrede den afgående formand flere af de tilstedeværende til at melde sig og tage en
periode i bestyrelsen. Ingen af de tilstedeværende havde tid til at gå ind i arbejdet.
Derfor består den midlertidige bestyrelse nu af:
Ina Skytte, pårørende
Nancy Bramsfort, bolig 16 A
Sørine Hinnersfelt, medarbejderrepræsentant
Erik Skytte Madsen, bolig 12 A – suppleant.
Den afgående formand vil i forbindelse med BrugerPårørendeRådets generalforsamling mandag den
2.5, slå til lyd for, at flere melder sig, således bestyrelsen kan suppleres.

7. Eventuelt

Anne Nielsen bad sekretær Mogens orientere forstanderen om, at det musik, hun havde på hånden til
Skt. Hans aften, er optaget til anden side.
Referent: Mogens Bro Sørensen
Rødovre den 26.4.2016
	
  

