Holbergscentrets Venner.
Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2014 kl. 16.30
som blev afholdt i Holbergcentrets Café
Referat:
Til generalforsamlingen var mødt 15 medlemmer, som var stemmeberettigede.
Der var dækket et flot bord, og Ruth og Nethe havde smurt nogle lækre
sandwichs.

1. Valg af dirigent
Vore formand Ann-Merete bød de mange fremmødte velkommen til
generalforsamlingen og foreslog Villy Engkebølle som dirigent. Villy blev
valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt.

1.a Valg af referent
Dirigenten foreslog, at der kom et ekstra punkt (1a) på dagsordenen,
nemlig valg af referent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen, og
Villy foreslog Dan Kiving som referent. Dette forslag blev godkendt.

2. Formandens beretning
Formand Ann-Merete aflagde beretning om årets arbejde i Venneforeningen. Beretningen er vedlagt dette referat som bilag.
Generalforsamlingen tog med stor anerkendelse formandens beretning til
efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab

Foreningens kasserer, Frank Jensen, uddelte og gennemgik regnskabet for
perioden 12. marts 2014 til 14. marts 2015. Der var ros til kassereren
både for udformningen og præsentationen af regnskabet samt det fine
regnskabsresultat.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Ann-Merete, Jørgen og Ruth.
Alle ønskede genvalg og alle tre blev valgt for den næste periode på to år.
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Bestyrelsen består derefter af følgende:
Ann-Merete Ortmann (på valg i 2017)
Jørgen Ortmann (på valg i 2017)
Ruth Mikkelsen (på valg i 2017)
Gitte Bernhard (på valg i 2016)
Frank Thomas Jensen (på valg i 2016)
Nete Jensen (på valg i 2016)
Dan Kiving (på valg i 2016)
Bestyrelsen vil konstituere sig selv på et efterfølgende møde.

5. Valg af revisor
Kirsten Jensen blev valgt som revisor (billagskontrollant) for et år.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet ikke ændres, men er uændret kr. 100,-.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

8. Eventuelt.
Et af medlemmerne ønskede at rose Venneforeningen og dens
arrangementer. Hun nævnte, at det altid er en fornøjelse at være med til
de gode ting, der sættes i værk af Venneforeningen, og det gør, at hun og
familien meget gerne vil gøre en indsats som frivillige. Og at de altid
glæder sig til at være med, når der sker noget på Holbergcentret.
Ann-Merete fortalte om det nye Rickshaw projekt. Der har været en del
forvirring omkring opstarten af projektet. Der var et godt arrangement
på Torvet i fredags. Vi har fået en Rickshaw til at stå i kælderen i samråd
med pedellerne.
Vedrørende ”Klar-Parat-Kør” festen på lørdag her i Cafeen spurgte AnnMerete til, hvem der vil kunne deltage som frivillige. Gitte, Nethe, Ruth,
Joan og Gitte kommer. Gitte vil kontakte ældreplejens frivilligkonsulent
Susanne Lysholm Jensen for at høre, hvad forventningerne og planerne er
til denne fest.
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Der er allerede en del, der har meldt sig om ”piloter”, og formanden tajjede
beboerne for deres deltagelse i Venneforeningens mange arrangementer og
møder.
Dan bemærkede, at vi med det øgede fokus på frivillighedens betydning i
samfundet og konkret omkring de sager bl.a. kostomlægningen på
plejecentrene, fremover stadig bør være opmærksomme på vore roller og
opgaver. Og spørge ind til, hvad man forventer af os i de forskellige planer.
Ann-Merete sagde, at det vi som frivillige vælger at lave, skal være ud fra
vores egen interesse, tid og kræfter, og det frivillige arbejde ikke er en
indsats, vi kan pålægges ”udefra” på nogen måde. Vort arbejde er netop
frivilligt og ulønnet, og det ønsker vi bliver respekteret.
Gitte kunne fortælle, at der på ingen måde er den slags forventninger til de
frivillige her på Centret.
Dirigenten takkede for et nemt hverv og for en god generalforsamling, som til
gengæld takkede Villy for hans gode måde at styre generalforsamlingen på.
Referent: Dan Kiving

Ovenstående godkendt:

___________________________________
Villy Engkebølle, dirigent

Side 3

Foreningen Holbergcentrets Venner

