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Generalforsamling d. 14. februar 2019                                                                                              

Fremmødte stemmeberettiget var.       Kim – Jette – Alice - Thorkild – Susan – Herdis – Ragnhild – 

Kristen – Birgit – Maria – Calli – Evald – Dagmar – Henning – Anni - Irma - Aase – Jette L –  

Jette N – Kaj – Karina – Conny – Svend. 

Generalforsamlingens dagsorden: 

Valg af dirigent.  

Henning blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er varslet korrekt 

 

Valg af referent.  

Jette Lyk blev valgt som referent. 

Valg af 2 stemmetællere.  

Conny og Karina blev valgt som stemme tæller.  

 

Bestyrelsens beretning.  

Formanden Svend Schütt berettede mundtligt (se bilag 1) 

Arbejdet fremover, (Se billag3) herunder budget. Regnskabet blev læst op af Susan og blev 

godkendt.  (Se Bilag bilag 4) 

 

Indkomne forslag.  

Bestyrelsen foreslår en vedtægts tilføjelse: Blev enstemmigt vedtaget (Se bilag 2) 

Fastsættelse af kontingent. Uændret 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Svend, Calli, og Henning blev genvalgt.                                                                        

Valg af to Suppleanter  

På valg er Marianne Külper og Birgit Mathisen  

Begge ønskede genvalg, men der var to nye der også ønskede at stille op. 

Det gjorde Conny Jørgensen og Kim Christensen så der skulle stemmes. Stemmerne 

blev optalt af Karina og Conny.  
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Stemmeresultat: 

Marianne fik 2 stemmer 

Birgit f fik 8 stemmer 

Conny fik 11 stemmer 

Kim fik 8 stemmer 

Der skulle så stemmes om mellem kim og Birgit. 

Birgit fik 13 og Kim fik 6 stemmer. 

Resultatet til de to suppleanter blev så Conny Jørgensen og Birgit Matthiesen. 

 

  

Eventuelt: 

Svend fortalte at Sønderborg Handicap vil gerne være med til ” Med eller uden Handicap i Gråsten 

og omegn” 2019 

Formanden takker for god ro og orden. Der efter var KGGO vært for Kong Fiddes livret, som var 

lavet af Morten fra Den Gamle Skomager. Det var rigtig lækker 

 

                                                                        Egernsund d.15. februar Jette Lyk  

 

 

 

 

 

Vedlagt bilag:  

Bilag 1 Stikord til beretningen Side 3+4 

Bilag 2 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring Side 5 
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                                 Stikord til beretningen    bilag 1 

   4.  JAN: Biks og Bajer på Holbøl Kro. 

 2.  FEB: Svends fødselsdag blev holdt på Det gamle Rådhus med lækker buffé. 

22.  FEB: Ældre messe på Gråsten Plejehjem. 

1.  MAR: Generalforsamling. 

30.  MAR: Påskefrokost hos Ragnhild, det var første år Ragnhild ikke lavede mad, den kom fra 

Den Gamle Skomager i Gråsten. Man var enige om at Ragnhild også skulle slappe af og nyde 

festen. 

6.  APR: Fritidsfest i Humlehøj hallen. Folkeoplysningsudvalget hædrede aktive personer, talent og 

fællesskaber. KGGO var fremmødt med ti personer. 

9.  MAJ.:     GF Trafiksikkerheds prisoverrækkelse, Svend modtog prisen og var meget stolt. 

23.  MAJ: Var der EL – Scooter kursus både i Gråsten og Sønderborg. Scooter kursus har i år 

modtaget 10.000 kr. fra Kommunen 

24. MAJ: Fik vi monteret nyt tæppe på senen som blev sponseret af HLC Gulvservice Broager. 

26 MAJ: Oldtimer løb hvor KGGO havde frivillige med som adgangs kontrol. 

31.  MAJ: Slotshave rundvisning med Søren Gülck som kunne fortælle en masse gode historier fra 

dengang han var slots betjent. Der blev sluttet af med kaffe på Det Gamle Rådhus. 

3.  JUN: KGGO var til Dart i Holstebro, hvor der var fem af vore medlemmer der gik videre 

28. JUN: Vi var til film optagelse med TV Syd hvor vi var blevet nomineret sammen med 9 andre til 

Fantastiske Fællesskaber, der blev improviseret og opsat til de forskellige ting som  

KGGO laver. TV Syd filmede flere ting. Vi vandt ikke, men vi havde en fantastisk oplevelse og bare 

det at være blandt de ti bedste er jo stort. Så vi var godt stolte. 

8. JULI: Så tog KGGO til Dart finale på Thorupstrand til Gutterne på Kutterne, det blev en delt 6. 

plads til Karina og Calli. Det var rigtig flot da der kun er spillet Dart i et lille halvt årstid. Så det var 

en meget stolt formand. 

21. JULI: KGGO`s 5 års fødselsdag blev fejret på formandens adr. med lækre grill pølser og skønt 

sommervejr. 

28. JULI: Da besøgte KGGO Miang Veterantraktor og maskinudstilling ved Thorkild, der var mange 

spændende ting at se, så det var en dejlig oplevelse. 

4.  AUG: Kørestols ringridning gik jo så fint, Martin havde lavet så fine ringe, Svend kunne nemlig 

ikke finde de originale JOOOO da han kom hjem. Men det gik rigtig godt. Ragnhild blev Konge, 

Vera blev Prins. 
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15. AUG: Restaurant Bind havde inviteret KGGO til Lasse og Mathilde koncert, det var en super 

koncert, men det øsregnede. 

27. SEP: Så kom KGGO skam på landsdækkende TV, ja men det kan da ikke blive større. 

28. SEP: Frivillighedsfest i Nordals idrætscenter med dans og glade mennesker. KGGO mødte 

frem med ca. 30 personer, så det var et pænt fremmøde 

11. – 12. -13. OKT: Æblefestival. Der var som sædvanlig mange mennesker mødt op, der var igen 

i år kagedyst - salgsboder smagsprøver som noget nyt var der lotto. Alice havde lavet æble 

øreringe som hun solgte og pengene der kom ind sponserede hun til KGGO. 

22. OKT: Svend havde møde med leder af Gelers Gård og mente de at borgerne kunne få en 

positiv oplevelse af et samarbejde.  

NOV – DEC: Sidste weekend i Nov og de to første i Dec stod KGGO for Julemarked ved  Den 

Gamle Skomager, der var salg af vafler – æbleskiver og Conny og Kim havde lavet 180 klejner 

som de sponserede til KGGO. Desuden havde Conny hæklet små fine strømper, som også blev 

sponsoreret. KGGO stod for det spiselige og Skomageren for drikke varer. 

14.  NOV: Svend havde møde med EUC Syd hvor han snakkede hjemme side med Stephan 

Seidel SKP instruktør for IT Data. Stephan havde to elever med som lavede hjemme siden gratis. 

3 uger efter mødet var hjemme siden sat op. 

22. NOV: Holdt KGGO Julefrokost for alle, som har tilknytning til foreningen på den ene eller anden 

måde. Åse Nygaard betalte for maden som kom fra Den Gamle Skomager. 

24. – 25.  NOV: Stod KGGO i Brugsen i Gråsten for at tage mod gaver som borgerne 

sponsorerede til emnet. Gaverne bliver sendt til Menighedsrådet Gråsten – Adsbøl og de uddeler 

så efter behov. 

27. NOV: Ældre i kørestol på indkøb holdt jule frokost hos Den Gamle Skomager det var en rigtig 

hyggelig dag og maden var som sædvanlig god. 

5. DEC: Dart folkene ville ikke snydes, så vi holdt en lille frokost for os selv i øvelokalet. 

24. DEC: Der blev holdt juleaften igen i år med hygge og god mad. Julegaverne blev delt ud og folk 

var glade. 
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Bilag 2 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på generalforsamling den 14. februar 2019: 

  

§ 2 stk. 1-1 :  

Nuværende tekst : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af 

ligesindede med et handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring og lave 

arrangementer. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage positive 

briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen med 

ærgrelser og brokkerier.  

 

Ændring : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et 

handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring, lave arrangementer og deltage 

i sportsaktiviteter. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage 

positive briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen 

med ærgrelser og brokkerier.  

Begrundelse : ved optagelse i andre sportsklubber har foreningen erfaret, at det kan have 

betyd-ning, at det fremgår tydeligt i vores vedtægter, at vi har sportsaktiviteter.  

§ 7 stk. 1 :  

 

 

Nuværende tekst : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor 

generalfor-samlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for 

en repræsen-tant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens 

medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med 

mere end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i 

lige årstal.  

 

Ændring : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor 

generalforsamlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for 

en repræsentant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens 

medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Det bør 

tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere end halvdelen det samme år. Formand er 

på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.  
Begrundelse : suppleanters valgperiode fremgår ikke tydeligt i vores nuværende vedtægter 
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Arbejde fremover      Bilag 3 

 

P5: Arbejdet fremover.    Alt som KGGO står for fortsætter, undtagen keglen de holder en pause. 

Torsdag d. 28 FEB: Kommer Anette Lærke fra Politiet og fortæller om hvordan man som ældre 

borger kan sikre sig bedst muligt ang. Falske hjemme hjælper, indbrud tlf opkald og meget andet. 

Foredraget er for alle . 

Fredag d. 22 MARTS Er der Frihedsfest i Humlehøj hallen, Andreas Bo kommer og underholder. 

Lørdag d.11 MAJ: Sports Haus Husum holder Dart stævne for  Med og uden handicap 

20 JUNI: Basø 

27 JULI: Traktortræf 

23 AUG: Palle Petersen fylder 6o år, KGGO møder op med et par stykker 

Der kommer to Scooter kursus. 

Så kom er der forskellige emner til ture. 

Geografisk Have – Humle magasinet – Junivers Danfoss – Katrines Minde. – Nørremark skov –  

Jelling Museum. 

Sønderborg Handicap vil gerne være med i ” Med eller uden Handicap ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


