Referat
af
ordinær Generalforsamling for
”Husets Venner”
den 18. marts 2009.
Bestyrelsen var fremmødt fuldtalligt: Kirsten Kegel, Anita Wilquin og Erik Burén.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Indkomne forslag.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ad 1:
Som dirigent og referent valgtes forstander for Dorthe Mariehjemmet, Flemming Høj Jermiin.
Ad 2:
Formanden aflagde mundtlig beretning: Bestyrelse oplever, at huset er blevet stort og
vanskeligere at overskue.
En enkelt gang måtte man endog aflyse en udflugt, fordi der var manglende koordinering med
de mange andre aktiviteter, der kan influere på foreningens aktiviteter. Der er derfor et øget
arbejde med at arrangere og koordinere.
Foreningen har foræret ZOO kort til plejehjemmet og doneret kr. 1000,- til hver af de 6
grupper til hyggekassen i forbindelse med julen.
Foreningen har arrangeret en underholdningsdag med duoen ”Sandy & Dorrit”.
Foreningen har indgået i samarbejde med medarbejderne om tilrettelæggelse og afvikling af
en meget velbesøgt tema aften: Græsk aften. Desuden har foreningen ydet økonomisk støtte
til aftenen. Foreningen vil fremover indgå med støtte til sådanne temaarrangementer, som
folder helt naturligt ind under vedtægterne.
Gruppe C har fået støtte til musikanlæg.
Foreningen har sponseret en bustur til Malmø, over broen.
Forening har arrangeret og sponseret 3 busture i julemåneden (”Byens lys”).
Foreningen har doneret ny juleudsmykning til 3 grupper og lagkager til alle grupper på Dorthe
Mariehjemmets fødselsdag.
Foreningen har arrangeret Lucia optog for hele huset og doneret kr. 1000,- til ”Den lille Café”
til onsdagsarrangementerne.
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.
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Ad 3:
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab.
Der har været indtægter på kr. 21.800,00 og udgifter på kr. 27.200,00, hvorefter kapitalen
udgør kr. 1.950,00.

Det er bestyrelsens synspunkt, at foreningen ikke skal være sparekasse, der opsamler kapital.
Man vil søge at øge indtægterne ved at justere kontingentet næste gang samt ved at søge om
flere midler fra kommunen under hensyn til, at der bor 90 borgere på adressen.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4:
Kasseren fremlagde forslag til budget for det nye regnskabsår.
Der budgetters med kr. 22.000,00 i indtægter og 21.000,00 i udgifter.
Bestyrelsen arbejder på at indføre medlemskort til brug når medlemmer kommer ind til
medlemspris.
Generalforsamlingen godkendte budgetforslaget, herunder at kontingentet fastholdes på kr.
150,00/år. Men stiger næste årsskifte.
Ad 5:
Bestyrelsen: Kirsten Kegel, Anita Wilquin og Erik Burén modtager genvalg.
Bestyrelsen genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen oplyste, at den træder tilbage ved næste generalforsamling.
Ad 6:
Der var ikke indkomne forslag fremsendt til bestyrelsen.
Ad 7:
Tove Barfoed blev genvalgt som revisor.
Daisy Filipsen blev genvalgt som revisor suppleant.
Ad 8:
Bestyrelsen orienterede om, at den arbejder med at arrangere ture til Frilandsmuseet,
Landbohøjskolen og seniorbiograf ture.
Bestyrelsen arbejder med en vedtægtsændring: Flytte generalforsamlingen til februar måned.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Flemming Høj Jermiin
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