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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 3. SEPT. 2020
på AKTIVITETSCENTERET KÆRMINDEPARKEN

Velkomst: v/ formand Gerda Brøndum
Forklarede reglerne for afholdelsen af generalforsamlingen med afstand og udnævnelse af en bordformand til
udskænkning af kaffe m.v. iført handske.
Valg af dirigent H
Brugerrådet foreslog Sven Odgaard, der blev valgt. Engedal blev valgt
2. Valg af stemmetællere Birgit Worm og Ingrid Jensen blev valdt W Tove Petersen
3. Formandens beretning v/ Gerda Brøndum. Kan ses og læses på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt. 1
4. Kassereren aflægger regnskab. v/ Grethe Kristiansen Blev gennemgået og godkendt. regnskab, d.

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indleverede forslag
6. Valg af medlemmer til Brugerrådet. Hvor der i lige år vælges 4 medlemmer for 2 år.
Der er mulighed for genvalg.
På valg i 2020 er:
Svend Aage Lynge, modtager genvalg, Blev genvalgt
Jørgen Hansen, modtager genvalg, Blev genvalgt
Grethe Kristiansen, modtager genvalg, Blev genvalgt
Henny Hansen, modtager IKKE genvalg, Jonna Laursen blev foreslået og valgt.

7. Valg af 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.
Nuværende
1. suppleant: Margrethe Termansen, modtager genvalg Blev genvalgt
2. suppleant: Ingrid Jensen, modtager genvalg Blev genvalgt

8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for ét år ad gangen. Der er mulighed
for genvalg.
Nuværende
Verner Nielsen og Frank Jensen Blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant - efter samme retningslinjer som revisorer.
Nuværende
H. C. Hansen Blev genvalgt

10. Evt. Intet
For Formanden takkede ordstyreren for humoristisk og god ledelse gennem dagsordenen. mødet med
tak til dirigenten og de udtrådte medlemmer for et godt stykke arbejde.
Herefter kaffe og kringle og bankospil og til slut

Tak for deltagelse i generalforsamlingen

ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER
Net Café og Kontortid kl. 10.00 - 11.30

SØNDAG D. 20. SEPTEMBER
Høstgudstjeneste i cafeteriet kl. 14.30
ved Morten Meiner, Bording.
Derefter fælles kaffebord og hygge, hvor vi
synger nogle høstsalmer og - sange sammen.
Bus kan bestilles i underhuset. Hvis bussen
skal køre på søndage, skal den bestilles senest
fredag middag kl. 12.

TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER
Banko i Salen kl. 13.30.
Vi har gode gevinster, amerikansk lotteri og 3 gevinster
på indgangsbilletterne.
Pris kr. 10,- pr. plade.
Sodavand, kaffe og brød kan købes.
Gæstekort kan købes.

ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER
Net Café og Kontortid kl. 10.00 - 11.30

