Aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær
Middelfart, den 10-09-2020

Referat fra generalforsamling den 29-032017
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af
stemmeudvalg
Godkendelse af
dato for indkaldelse
og dagsorden

Carsten Machon
Alis Petersen
Benno Nielsen, Poul Blom og Chris
Christensen
Carsten Machon valgte at gennemgå punkt 4
som punkt 2. Indkaldelsens rettidighed og
dagsordenen blev godkendt.
Keld Petersen fremlagde bestyrelsens
beretning for det forløbne år:
Vi har endnu engang vendt kalenderblad, og
aktivitetsforeningen har rundet 4 år.
Hen over årene har der været en fin aktivitet.
Det har også været tilfældet i det forgangne år.
Nogle arrangementer har ændret karakter. Det
er f.eks. sket med aktivitetsdagen, uden at det
dog er gået ud over kvaliteten og entusiasmen.

Pkt. 5

Bestyrelsens
beretning

Andre aktiviteter har også ændret sig. Hvor vi
tidligere måske havde lidt ”vildere” fester er det
nu ofte causerier eller foredrag af forskellig art.
Det virker som en naturlig følge af, at vi også
bliver ældre.
Beboerne kan dog fortsat komme med forslag,
samt tage initiativ til aktiviteter og
arrangementer.
Enkelte aktiviteter har opnået status af
tradition, nemlig vinsmagningerne og
julefrokosten. Spændende er det, om vi med
en ny ”vinmand” kan opnå tilsvarende god
service.
Endvidere har torsdagscaféen fundet et leje
med en fin tilslutning.
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Fra ”Hygge og Samvær” skal lyde en stor tak til
alle for indsatsen i de forskellige
arrangementer i det forløbne år.
Som tidligere nævnt har aktivitetsforeningen
eksisteret i mere end 4 år.
SeniorBofællesskabet har i 2018 bestået i 10
år, og der har fra flere sider været forslag om
at markere det.
På fællesmødet 1. februar 2017 blev det
besluttet, at det skal markeres.
Et antal beboere har meldt sig til at
tilrettelægge og forestå et arrangement.
”Hygge og Samvær” vil snarest efter
generalforsamlingen indkalde til et formøde, og
der overgive det videre arbejde til denne
gruppe.
Efter indkaldelsen til generalforsamlingen, har
bestyrelsen konstitueret om, idet Edith har bedt
om at måtte udtræde.
Edith er egentlig først på valg i 2018, men hun
er blevet involveret som pårørendehjælp på
plejehjemmet, og det har medført en større
ekstraindsats.
I stedet er Margit, som var suppleant, indtrådt
for resten af Ediths valgperiode. Vi vil gerne
sige Edith tak for det arbejde, hun har lagt i
Hygge & Samværs bestyrelse, og samtidig
byde Margit velkommen som
bestyrelsesmedlem.
Med dette sluttes beretningen.
Beretningen blev sat til debat, og det fik
Carsten Machon til at spørge, hvad
bestyrelsen har foretaget sig, idet beretningen
mest beskriver, hvad grupperne har foretaget
sig.
Keld svarede, at bestyrelsen i årets løb har
koordineret aktiviteterne og behandlet de
henvendelser der er indkommet med
ansøgninger om økonomisk støtte til
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aktiviteter.

Pkt. 6

Fremlæggelse af
regnskab

Pkt. 7

Indkomne forslag

Carsten Briese udleverede og gennemgik
foreningens regnskab for kalenderåret 2016.
Carsten Briese kom ind på, at fokus har været
på økonomien i salg af øl, vand og vin i
Fælleshuset. Dette fungerer fint igen.
Regnskabet udviser indtægter på 20.088,50 kr.
og udgifter på 24.067,75 kr. hvilket giver et
underskud på 3.979,25 kr. Dette er helt i tråd
med tidligere generalforsamlingers beslutning
om at nedbringe foreningens formue.
Regnskabet blev godkendt.
Ingen indkomne forslag
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Keld Petersen, genvalgt
Inger Alexandersen, valgt
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Annelise Skyttegaard, valgt
Jutta Storm, valgt

Pkt. 8

Valg
2 revisorer for 2 år:
Niels Petersen, valgt
Benno Nielsen, valgt
2 revisorsuppleanter for 1 år:
Chris Christensen
Hack Kjeldgaard
Vingruppen meddeler, at samarbejdet med Vin
& Vin fortsætter, selv om Freddy ikke længere
er en del af forretningen.

Pkt. 9

Input fra grupperne

Pkt. 10

Eventuelt

Niels henledte opmærksomheden på det
opmagasinerede i kælderen, nærmere
betegnet i ingeniørgangen, der ikke er
havemøbler.
Man henstiller, at de ting der skal gemmes,
flyttes til eget ”bur” og det, der skal bortskaffes,
bliver kørt væk.
Har man ikke selv transportmulighed, må man
alliere sig med andre der har.
Fra forsamlingen blev spurgt ind til hvem der
har meldt sig til gruppen der planlægger
SeniorBofællesskabets 10 års fødselsdag den
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1. februar 2018.
Dorte – Jonna – Lise – Margit – Inger – Jette
og Bo har meldt sig til arbejdsudvalget.
Det blev drøftet, om der skulle optages et
punkt på dagsordenen der hedder Andet i
stedet for Eventuelt, da der som bekendt intet
kan besluttes under punktet Eventuelt.
Forsamlingen tilkendegav, at det var fint med
punktet Eventuelt, alt andet vil kræve en
vedtægtsændring, hvorfor spørgsmålet kan
overvejes til næste års generalforsamling.
Carsten Machon takkede som dirigent for god
ro og orden.
Keld Petersen takkede dirigenten for at lede
forsamlingen sikkert igennem
generalforsamlingen.

