
Referat af Toftens generalforsamling d. 25. januar 2018 

1. Valg af dirigent 
    Jakob blev valgt som dirigent og konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Valg af stemmetællere 
Britta og Kirsten blev valgt som stemmetællere. 

3. Formandens beretning 
Birthe Hansen udtrådte af brugerrådet i november p. gr. a. sygdom. Jens Aage takkede Birthe for 
hendes store arbejde og glædede sig over, at vi fortsat har glæde af hendes engagement. Han 
nævnte specielt Nytårskuren, som hun stod for. 
Næstformand Anders Lauridsen afgik ved døden d. 18. december. Anders udførte et stort 
arbejde for Toften. Han stod bl.a. for fremstilling af plakater og kalenderbladet. Han var utrolig 
hjælpsom og engageret i Toftens dagligdag. Han vil blive husket og savnet. 
Brugerrådet har afholdt 9 møder. Toften får et driftstilskuddet fra kommunen på 41.000 kr. + 
11.500 kr. fra seniorpuljen samt fri husleje, lys og varme. Tilskuddet skal dække udgifter til 
vedligeholdelse og fornyelse, indkøb af forbrugsvarer, betaling for underholdning og 
foredragsholdere samt busser i forbindelse med udflugter. 
 Toften har desuden fået 20.000 kr. fra Kai D. fonden. Det har betydet, at vi har kunnet sætte 
priserne på vore arrangementer ned. De lave priser kan fastholdes i 2018, da vi igen har 
modtaget 20.000 kr. fra Kai D. fonden. 
Hjemmesiden har haft 6278 besøgende i 2017. Især fotoalbummet er populært.  
Der har været afholdt kultureftermiddage, bl.a. med foredrag af Villy Søvndal, musikalsk 
underholdning af Per og Peter Bødker og Nytårskur med borgmester Jørn Pedersen. 
Udflugterne er gået til Herning, til Tambours Have og Rørbæk sø. De har været populære lige 
som Toftens fester. 
Der er startet 3 nye aktiviteter: Silketryk, knipling og stenslibning. 
Ud over den daglige frokost for 20 kr. tilbyder Toften 22 forskellige aktiviteter fordelt på ugens 5 
hverdage. 
Til sidst rettede Jens Aage en tak til de mange frivillige, der holder Toften i gang.   

4. Kassererens beretning 
Inger Henriksen gennemgik det omdelte regnskab, som blev godkendt.  

5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Jens Aage Hansen, Erik Frislev og Gertrud Laugesen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Inger Radl og Ingrid Bitsch. 
Jakob Pedersen blev genvalgt som suppleant. Nyvalgt som suppleant blev Else Buchwaldt. 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
Jørgen Kristensen og Chr. P. Jensen blev genvalgt som revisorer og Helga Møller Nielsen blev 
genvalgt som revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
Jakob fortalte om arbejdet på at få oprettet et kursus i knibeøvelser for mænd – muligvis også for 
kvinder senere. 
Helga takkede alle de frivillige. 
Bent Nielsen takkede for opbakningen til ham ved valget til Ældrerådet. Han fortalte, at der er 
kommet 7 nye medlemmer i Ældrerådet. Der arbejdes bl.a. på, at ordningen med billige buskort 
til ældre også kan fortsætte i 2019. Han opfordrede forsamlingen til at deltage i seniortræffet i 
Vamdrup d. 16. maj. 


