Referat af generalforsamling i Husets Venner
mandag den 20. april 2015 kl. 15.00.
Bestyrelsen:
Finn Larsen, formand
Lissie Kjeldsen, beboer bolig 12 C
Anne A. Nielsen, pårørende
Ina Skytte, pårørende
Sørine Hinnersfeldt, personalerepræsentant

Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Han udtrykte glæde over det pæne
fremmøde, og rettede en speciel velkomst til Monna Arngrimson (hvis mand netop er flyttet ind
i gruppe B)
1.Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslog afdelingssekretær Mogens Bro Sørensen som dirigent og referent.
Mogens blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt –
offentliggjort i Beboerbladet Mariehønen, der udkom den 30.3.2015, samt på plakater ophængt
på opslagstavler over hele Dorthe Mariehjemmet.
Mogens gjorde opmærksom på, at der var 2 ændringer til dagsorden, begge som følge af
beslutninger, der blev taget på forrige års generalforsamling. Den nye dagsorden blev omdelt til
de fremmødte. Ændringerne er, at indkomne forslag flyttes frem før valg til bestyrelsen, og at
punktet valg af revisor og revisorsuppleant fjernes fra dagsordenen. Den nye dagsorden er:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år til godkendelse.
Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Eventuelt.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden indledte med at konstatere, at generalforsamlingen nu og fremover afholdes i april
måned, og ikke som hidtil i februar.
Formanden fremlagde derefter beretning for bestyrelsens arbejde i 2014:
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder – med gode drøftelser og effektive beslutninger.

Foreningen har været behjælpelig med afvikling af Julebanko.
Efter initiativ/forslag fra foreningen får deltagerne nu sandwich/madpakker med på udflugterne.
I enkelte tilfælde spises der frokost – eksempelvis i De Små Haver – så betaler deltagerne selv
for mad og drikke.
Foreningen har igen i 2014 arrangeret besøg hos Cirkus Arenaland i Slagelse, som havde været
en rigtig dejlig tur.
Desværre havde det ikke været muligt at komme i Cirkus Arena sidste sommer, da cirkusset
var i Rødovre. Formanden fastslog, at Husets Venner nok skal sørge for, at beboerne får tilbud
om at komme i Cirkus Arena, nå cirkusset igen kommer til Rødovre i august 2015.
For sine midler har ”Husets Venner” igen i 2014 støttet beboernes udflugter ved køb af Årskort
til Zoologisk Have og Tivoli. Desværre viste det sig, at Tivoli kortet desværre ikke blev brugt –
og derfor er det ikke blevet fornyet.
Lissie Kjeldsen spurgte om, der ikke i år var købt Årskort til Den Blå Planet – eller om det
krævede egenbetaling at være med på udflugt dertil.
Formanden svarede, at Årskortet til Den Blå Planet var dyrt, og at man derfor havde været i
gang med at lave en opgørelse af om det kan betalte sig at købe et Årskort. Inden
beslutningen om købet var endelig taget, havde DMH pludselig købt et Årskort til Den Blå
Planet. Denne utidige indblanding brød formanden sig ikke om, når nu ”Husets Venner” netop
var på vej til at købe et.
Formanden fortalte om Den Lille Cafe om onsdagen, hvor der nu er 3 forskellige, der
underholder på skift. Der er fortsat god stemning og fin opbakning til arrangementerne, som
senest havde tilslutning af 37 beboere.
Vedr. Info-skærmene rundt omkring på plejehjemmet:
Formanden orienterede om, at medlemmerne af bestyrelsen havde frabedt sig, at deres tlf.
numre og adresse figurerede her. Derfor er de nu blevet fjernet. Hvis nogen ønsker at kontakte
medlemmer af bestyrelsen, kan man altid få kontakt oplysninger hos administrationen.
”Husets Venner” vil ansøge DortheFonden om indkøb af en bus mere med lift til DMH, så flere
beboere kan komme med på de populære udflugter/busture.
Ønsket er, at der skal være en dag mere udover tirsdag, hvor der arrangeres udflugter.
Hvis ønsket om en tredje bus realiseres kræver det, at vi får en fast chauffør mere – samt at vi
får rekrutteret langt flere frivillige end tilfældet er i dag.
Finn og Ina fortalte, at som et forsøg på at tiltrække flere hænder, vil der snarest blive
annonceret efter frivillige hjælpere i Rødovre Avisen. Ligeledes vil Finn og Ina lave en lille flyer,
som Mogens kan udlevere til pårørende til nye beboere.
Lissie Kjeldsen gav udtryk for, at pårørende af og til optager for mange pladser i busserne,
hvorfor der ikke kan komme så mange beboere med på udflugterne.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at udflugterne planlægges, så der altid er mulighed for, at
ægtefæller til beboere kan komme med. Ligeledes var der enighed om, at det ville være godt
med lidt flere hjælpere/frivillige, som på skift kunne tage med som back up på turene.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for foregående år til godkendelse.
Ina Skytte fremlagde regnskabet på bestyrelsens vegne. Regnskabet viser et underskud på
4.454,00 kr, og foreningens formue pr. 31.12.2014 udgør 23.877 kr.
Ina fremdrog det store fald i tilskuddet fra DortheFonden, og fastslog, at Husets Venner skal
have flere medlemmer for at kunne fastholde foreningens virke. Der skal gøres en indsats for
at få fat i flere pårørende, dels som vil være aktive frivillige, og som giver et forøget
medlemstal, som giver foreningens flere kontingentmidler.

Formanden bemærkede, at der bør overvejes alternative indtægtskilder, og at der søges om
støtte hos kommunen via de såkaldte § 79 midler til aktiviteter.
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse – herunder fastsættelse
af kontingent.
Formanden beklagede overfor generalforsamlingen, at der ikke var et budget, som kunne
behandles på generalforsamlingen. Det var han uforstående overfor, og ville tage op med
ledelsen.
Anne A. Nielsen fra bestyrelsen udtrykte frustration over, at plejehjemmets ledelse ikke viser
den fornødne respekt for foreningen og dermed støtter de frivilliges arbejde.
Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.
5. Indkomne forslag
Der var modtaget et forslag fra bestyrelsen. Formanden læste forslaget op og begrundede det.
Forslagets ordlyd er: ”Bestyrelsen ønsker, at der kan modtages frivillige bidrag fra private og
firmaer til busture og arrangementer for beboere på Dorthe Mariehjemmet”.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget. Formanden slog fast, at han ville gå videre med
forslaget, som han dog lige skulle have vendt i systemet først.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Formanden gentog for god orden skyld, at alle nu var på valg hvert år.
Derefter blev Finn Larsen genvalgt som formand.
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:
Lissie Kjeldsen, bolig 11 C,
Anne Nielsen, pårørende
og Ina Skytte, pårørende.
Sørine Hinnersfeldt fortsætter i bestyrelsen, som repræsentant for personalet på DMH.
Nancy Bramsfort, bolig 16A blev nyvalgt til bestyrelsen, og Erik Skytte Madsen, bolig 12 C blev
valgt som suppleant til bestyrelsen.
7. Eventuelt.
Et par beboere tog situationer op med andre beboere i henholdsvis gruppe A og gruppe F, som de
ønskede at klage over. Formanden sagde, at det var fint at rejse sagerne, men at den slags
beboerrelaterede forhold ikke hører hjemme i Husets Venners regí, men i BrugerPårørendeRådet.
Han lovede at tage sagerne op på næste møde i BrugerPårørendeRådet mandag den 4.5.
Afslutningsvis takkede dirigenten for de gode drøftelser og den gode stemning, der havde været
på generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 16.10.

Mogens Bro Sørensen
Referent

