LÆRING FOR LIVET
Referat fra den Ordinære generalforsamling,
Mandag, den 20.02.2018,
Afholdt på Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Nr.
1

Dagsorden
Velkomst ved formanden

2

Valg af dirigent

3

Godkendelse af dagsorden,
forretningsorden, mødets lovlighed og 2
stemmetællere.

4

Bestyrelsens årsberetning ved foreningens
formand.

5

Forelæggelse af foreningens årsregnskab og
budget til godkendelse ved foreningen
kasserer.

6

Indkomne forslag:

Beslutninger mv.
Formanden bød velkommen og glædede sig over det store
fremmøde.
Bestyrelsen havde besluttet, at vi skulle starte med et par
stykker smørrebrød, og det var der ingen protester imod.
Bestyrelsen foreslog Alex Jensen som dirigent, Alex blev
enstemmigt valgt uden modkandidat.
Generalforsamlingen var rettidigt varslet (minimum 14 dage)
både med brev samt på Facebook og på hjemmesiden.
Alex skriver referatet og koordinerer indholdet med formanden.
Vi venter med at vælge et stemmeudvalg til vi ser om der bliver
brug for et.
Formanden Berith Christensen kom blandt andet ind på:
At det er en ære at fremlægge beretningen på vegne af
bestyrelsen.
På grund af de mange nye medlemmer fortalte formanden kort
om foreningens tilblivelse for omkring 11 år siden.
Det har været et travlt år med mange gode oplevelser.
Medlemmernes mange gode forslag havde medført en række
spændende og meget forskellige oplæg i Livets Cafe på
mandage i Vindrosens lokaler samt en række meget forskellige
ture ud af huset.
Vi startede tradition tro 4. år i streg med Hanne Meyer, der gav
et spændende oplæg om en kvindelig forfatter. Vi besøgte
Arovit og Bilka samt var til julemesse på Gram Slot. Besøg på
ETAC, tur til Mandø, besøg på Dong, tur til Tambours Have
samt fodbold golf .
Til julefrokosten havde vi for første, men ikke sidste gang fået
leveret fik lækker mad fra Tarp Kro.
Synliggørelsen er sket blandt andet gennem Kulturnatten i
Bramming, Sundhedsmesse i Sædding Centeret, på vores
Facebook samt hjemmeside, hvor Jan Grønbech yder en stor
indsats.
Herudover var vi med i et fælles foredrag på Sydvestjyllands
Efterskole i Bramming om livet, der var sat på stand by i 25
minutter.
Efter anbefaling fra Andy Pedersen søgte vi Velux Fonden og
fik 7.000 kr. til en PC og en printer, hvilket betyder at vi har
sparet ca. 50 % på trykningen af vores folder.
Endelig takkede formanden bestyrelsen for et godt
teamsamarbejde i 2017.
Hun takkede også de mange samarbejdspartnere, oplægsholdere
for et godt samarbejde og en stor indsats til gavn for
medlemmerne.
Allan: Spurgte ind til mulighederne for støtte fra sit arbejde.
Han ville gerne spørge (Dong / Ørsted) . Måske kunne der også
rekrutteres nogle nye medlemmer derfra.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget med klapsalver
Regnskab og budget:
Regnskabet blev omdelt ved punktet.
Der var 76 medlemmer i 2016 og 70 medlemmer i 2017.
§ 18 tilskuddet fra Esbjerg kommune var i 2016 på 25.000 kr.,
2017 på 21.000 og 2018 på 38.000 kr.
2017 endte med et overskud på 5.966,97 kr, så vi nu har en
formue på 22.369,20 kr.
Budgettet for 2018 balancerer med kr. 44.000,- i indtægt og
udgift.
Regnskab 2017 og budget 2018 blev sat til afstemning hver
for sig og begge blev enstemmigt godkendt..
Bestyrelsen foreslog, at der i formålsparagraffen tilføjes ”, sorg

eller ensomhed i forskellige grader”, så den samlede
formålsparagraf fremover hedder:

Foreningens formål er at højne livskvaliteten for
mennesker med en kronisk/fysisk sygdom,
sorg eller ensomhed i forskellige grader –
samt deres pårørende.
Foreningen medvirker til at etablere
netværksgrupper og bakker op om Esbjerg
Kommunes kurser og patientuddannelser.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
På baggrund af det øgede § 18 tilskud fra Esbjerg kommue
foreslår bestyrelsen, at vi fastholder kontingentet på 100 kr. pr.
år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Fastsættelse af kontingent:
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Valg til bestyrelsen og revisor:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der skiftevis vælges for 2 år ad gangen.
Senest 10 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.
Var ikke på valg i 2017.
B-medlem:
Berit
Valgt i 2017, for 2 år.
Christensen
Var ikke på valg i 2017.
B-medlem:
Astrid Holdt:
Valg i 2017, for 2 år.
Var ikke på valg i 2017.
B-medlem:
Rigmor Foss
Valg i 2017, for 2 år.
Karin Larsen blev genvalgt.
B-medlemmer
Per Nielsen
Valgt for 2 år i 2016
Per Nielsen deltog ikke og havde ikke tilkendegivet ønske om
Karin Larsen
genvalg.
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Henning
Morberg og Alex Jensen
Der blev afholdt afstemning mellem
Edith Ahlbeck, der fik 5 stemmer og
Andrea Andersen,, der fik 14 stemmer (valgt for 2 år)
Herudover var en blank stemme ud af de 20 afgivne stemmer.
Bestyrelsen foreslog Brian Lønne, der uden modkandidater
Første suppleant til
Brian Lønne
enstemmigt blev genvalgt for 1 år.
bestyrelsen:
Valg i 2017, for 1 år.
Bestyrelsen foreslog Hanne Hansen, der uden modkandidater
Anden suppleant til
Hanne Hansen
enstemmigt blev genvalgt for 1 år.
bestyrelsen:
Valg i 2017, for 1 år.
Alex ønskede ikke genvalg og i stedet blev Alfred Foss valgt for
Revisor:
Alex Jensen
Valgt i 2016, for 2 år
1 år.
Revisor:
Leif Künnapuu Var ikke på valg i 2018.
Valgt i 2017, for 2 år
Grete ønskede ikke valg. Alex Jensen blev foreslået og blev
Revisor suppleant:
Grethe L.
Valg i 2017, for 1. år
uden modkandidat enstemmigt valgt for 1 år. .
Kristensen
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Eventuelt:
Henning Morberg foreslog, at der laves noget materiale, som
informerer om mulighed for medlemskab, når man forlader
arbejdsmarkedet, selv om man ikke har en diagnose mv.
Allan Hansen: Enig med Henning. – og mener også, at der skal
være aktiviteter, når folk ikke er på arbejde, så man ikke skal
tage fri for at komme med.
Berit Christensen: Vi vil på den ene side gerne holde fast i
traditionerne. Der skal dog ske en naturlig udvikling. I oktober
når vi skal lave aktivitetsplanen for 2019, vil bestyrelsen
komme med forslag om, at aktiviteterne evt. kan lægges på
andre dage og tidspunkter.
Mona Jensen efterlyser, at der altid er et åbent kontaktnummer
ved den enkelte aktivitet, hvis man kommer for sent mv.
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Med venlig hilsen Dirigent Alex Jensen
og på bestyrelsens vegne Formand Berit Christensen

