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Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
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.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6.  

Indkomne forslag. 

7.  

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8.  

Eventuelt. 

 
Forstander for Dorthe Mariehjemmet bød hjertelig velkommen til de fremmødte. 
 
Han orienterede kort om foreningens lange historie, at den blev dannet af ”ildsjæle”,
som var pårørende, at den i mange år havde en fremtrædende rolle i DMH’s sociale liv
og at den var primusmotor for f.eks. indsamling til anskaffelse af DMH’s første bus. 
 
I  de  seneste  ca.  5  års  tid  har  det  været  tiltagende  vanskeligt  at  rekruttere 
interesserede  til  at  varetage  bestyrelsesarbejdet,  og  foreningen  stort  set  har  været 
”sovende” i 2012, idet den nuværende  formand,  en  tidligere  ansat,  ikke  længere  er 
ansat og ikke har kunnet varetage arbejdet. 
 
Forstander på DMH orienterede om, at foreningen i et meget fint samvirke med DMH 
mere og mere i de seneste år har medvirket til og støttet aktiviteter og arrangementer 
for husets beboere og ikke anskaffelser af ting til huset.  
Det  er  DMH  meget  taknemmeligt  for,  og  foreningens  medvirken  er  stærkt  savnet, 
hvorfor dette møde er et udtryk for bestræbelse på at puste nyt liv i en meget vigtig 
forening. 
 
Den senest siddende bestyrelse har lagt sig meget i selen for at gøre det attraktivt at 
være medlem af ”Husets Venner” ved at tage initiativer til store og små
arrangementer  (f.eks.  Øl-festival  eller  banko)  og  ved  at  etablere  ordninger,  så 
medlemmer kan deltage i aktiviteter til en medlemspris, som er favorabel. 
 
Forstander  tillod  sig  at  forestå  mødeledelse/dirigentrollen  og  overgik  herefter  til  at 
følge  den  fremsendte  dagsorden,  idet det  kunne  konstateres,  at generalforsamlingen 
var indkaldt i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser og således lovlig. 
 

 
Ad. 1: 
 
Som dirigent og referent ”valgtes” forstander for DMH, Flemming Høj Jermiin. 
 
 
Ad. 2: 
 
Ovenstående indledende orientering erstatter en egentlig årsberetning fra bestyrelsen. 
 
 
Ad. 3: 
 
Forstander  fremlagde  regnskab  for  2011  og  oplyste,  at  gennem  de  seneste  5  år  har 
plejehjemmet  serviceret  foreningens  bestyrelse  ved  at  Dorthe  Mariehjemmets 
bogholder har forestået bogholderi- og regnskabsførelse for ”Husets Venner”. 
 
Den  senest  valgte  revisor  har  revideret  regnskabet  for  2010  og  ved  den  lejlighed 
meldt, at hun ønskede at træde ud.  
Da  bestyrelsen  ikke  har  været  funktionsdygtig  og  der  derfor  ikke  har  været 
generalforsamling, har en ny revisor ikke kunnet vælges, hvorfor forstander har bedt 
plejehjemmets statsautoriserede revisor om at forestå en revision. 
For  ikke  at  belaste  foreningen  med  en  udgift  til  hertil,  vil  revisionen  blive  foretaget  i 
sammenhæng med at revisor kommer i huset for sine sædvanlige opgaver. 
 
Det  fremlagte  regnskab  er  således  urevideret,  men  –  påpegede  forstander  –  den 
korrekte afspejling af foreningens økonomi. 
 
Med udgangen af 2011 var formuen kr. 10.982,00 (forstander oplyste, at den pr. d.d. 
er vokset til kr. 17.720,00). 
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning. 
En godkendelse af regnskabet bør ske efter revision. 
 
 
Ad. 4: 
 
DMH’s regnskabsmedarbejder  har  udarbejdet  et  bud  på  budget  på  baggrund  af  den 
viden,  der  ligger  i  bogholderiet  om  indtægtsmuligheder  og  udgifter,  således  som  de 
optræder i 2011 og 2012.11.19 
En ny bestyrelse bør have friheden til at justere eller fremlægge eget budget.  
I  bogholderiets  udkast  er  et  kontingent  for  medlemskab  på  kr.  175,00/år  lagt  til 
grund. 
Generalforsamlingen  godkendte  budgettet  og  således  medlemskontingentets 
størrelse. En ny bestyrelse kan ændre budget inden for denne ramme. 
 
Ad. 5: 
 
Forudsætningen for en revitalisering af ”Husets Venner” er etableringen af en
bestyrelse på ikke under 3 personer. 
 
På den baggrund er det glædeligt at pårørende til Anni Gudrun Engstrøm, Finn Larsen 
har  givet  tilsagn  om  at  ville  kandidere  som  formandskandidat.  Finn  Larsen 
præsenterede sig selv og sine kompetencer. 
 

Beboer  Lissie  Birgit  Kjeldsen,  medlem  af  boligselskabets  bestyrelse  og 
medinitiativtager til etablering af ”Nørkle-gruppen” stillede sig ligeledes til rådighed. 
 
Pårørende Hanne Knudsen, stillede sig ligeledes til rådighed. 
 
Forstander påpegede, at DMH og han meget gerne stiller sig til rådighed som service-
organ i hvilken forbindelse Vanja Kjelnæs blev valgt som kasserer. 
 
De 3 bestyrelsesmedlemmer blev valgt med akklamation.  
Forstander  takkede  varmt  for  den  støtte  til  foreningens  fortsættelse,  de  3 
bestyrelsesmedlemmer yder ved at ”tage en tørn” med arbejdet. 
 
 
Ad. 6: 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 7: 
 
Medlem af DMH’s bestyrelse, næstformand Daisy Filipsen tilbød at stille sig til
rådighed som revisor for foreningen. 
 
 
Ad. 8: 
 
Forskellige idéer til foreningens aktiviteter blev fremlagt af generalforsamlingen: 
 
- Ture 
- Små ferier 
- Banko, sang, gymnastik 
- Rekruttering af frivillige til f.eks. at bistå ved arrangementer o.l. 
 
Bestyrelsen opfordres til at tage forslagene ind i sit arbejde. 
 
 
Rødovre 19. november 2012 
Flemming Høj Jermiin 
Referent. 

