
Mødereferat fra Generalforsamling den 17. februar 2020 

Fremmødte: 69 medlemmer 

Formanden byder velkommen 

Mødet startede med sang nr. 87, Hvor smiler fager  

Valg af referent: Inge blev valgt 

Valg af dirigent: Kaj Bang blev valgt. Han konstaterede at indkaldelsen var i overensstemmelse 

med vedtægterne. 

Dagsordenen blev godkendt og der var ikke nogen kommentarer til referatet fra sidste 

brugermøde. 

Formanden aflagde beretning: Den blev godkendt. 

Valg af stemmetæller, 3 blev valgt: Bjarne, Jørgen og Michael 

Grupperne fremlagde regnskaber, som var revideret og godkendt. Der var ingen spørgsmål til 

regnskaberne: 

Banko 

Køkkenudvalget 

Video 

Tog 

Brugerrådet 

Turudvalget 

På valg: Leif, Eigil og Flemming 

Inger Fjeldgård er trådt ind i stedet for Lis Mortensen som p.g.a. sygdom er trådt ud af rådet 

Valg til Brugerrådet: 

Følgende kandidater stillede op: 

Flemming 

Birgitte 

Elisabeth 

Stemmesedler blev delt ud 69 stk. hvorefter der blev en lille kaffepause. 

 



Resultatet af valget blev: 

  Leif: 68 stemmer 

Flemming: 64 stemmer 

Elisabeth:  46 stemmer 

Eigil: 43 stemmer 

  Birgitte: 42 stemmer 

Valg af revisorer og Suppleant blev: Kaj, Steen og Bjarne 

Valg til turudvalg: Kaj, Leif, Yvonne, Inge og Inger blev valgt 

Valg til Video: Bjarne 

Programudvalg: 
Lis og Ole 

Hansen 

Køkkenudvalg: Karin og Birgitte 

Banko: Lis 

Kulturudvalg: Inge og Yvonne 

Valg til talsmand m/k har vi valgt at lade udgå i år, da vi arbejder på en tættere kontakt med 

de forskellige grupper. 

Lis orienterede herefter om Centerets økonomi. Hun nævnte at tilskuddet fra det grønne hus 

har givet mulighed for at købe et stort telt, som kan sættes op på vores plads udenfor. Hun 

nævnte at året er gået godt, vi har modtaget flere og flere betalinger via Mobil pay, og det vil 

der komme mere af. Hun tilbyder mulighed for at veksle penge på sit kontor. Hun vil spørge 

om Systuen evt. kan lave møntposer til brug for veksling af sedler til mønter. 

På personalesiden: Fie er i Gilleleje og vi har fået Stine og Heidi, der hjælper 2 eftermiddage 

om ugen samt Henriette 2 dage om ugen samt ekstra hjælp 2 gange om ugen. Derudover er 

Pia vikar for Annie til rengøring. Annie er kommet hjem fra hospitalet og er i fin bedring. 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

Mødet sluttede med at synge "I alle de riger og lande". 

 
 


