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Referat generalforsamling
Dato:

23. januar 2012

Deltagere:

45 brugere

Fraværende:
Referent:

Christian

Dagsorden

Referat

Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte brugere,
hvorefter han foreslog Jakob som dirigent.
Jakob blev valgt med akklamation.

Valg af stemmetællere

Gertrud og Merete blev valgt med akklamation.

Formandens beretning

I en god og fyldig beretning gennemgik formanden
årets aktiviteter og highlights.
Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller
diskussion, og blev godkendt med akklamation.

Kassererens beretning

Kassereren var lovligt forhindret i at være til stede, og
regnskabet blev fremlagt af næstformanden. Af sparehensyn blev regnskabet præsenteret på OH og ikke på
omdelt papir. Dette blev kritiseret af Helga. Herefter
blev der omdelt regnskab til de få, der ønskede et
stykke papir.
Johannes var bekymret for, om kommunen kunne
finde på at sætte tilskuddet til Toften ned, hvis egenkapitalen blev for stor. Der blev svaret, at det kommunale tilskud udelukkende er afhængigt af antallet af
ansøgere og antallet af brugere og ikke af egenkapitalens størrelse. Med det nye brugerstyre er det nødvendigt med en vis polstring, da udskiftninger og reparationer af inventar og udstyr nu skal betales af Toftens
driftstilskud.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Behandling af indkomne forslag
Valg af rådsmedlemmer samt
suppleanter

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet
forslag.
Erik Frislev
Peder Toft

genvalgt
genvalgt
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Inger Radl
Gertrud Laugesen
Anders Lauridsen
Suppleanter
Børge Bengtson
Jørgen Kristensen

genvalgt
nyvalgt
nyvalgt
genvalgt
nyvalgt

De nyvalgte rådsmedlemmer blev valgt for et år for at
sikre en ligelig udskiftning.
Valg af revisorer samt revisorsuppleant
Johannes Nielsen
Jørgen Kristensen

genvalgt
nyvalgt

Suppleant
Helga Møller Nielsen genvalgt
Eventuelt
Bent E. Nielsen fra ældrerådet fortalte generalforsamlingen om ældrerådets arbejde i det forgangne år, og
fortalte om kommunens planer om bygning af et stort,
nyt plejecenter - Bertram Knudsens Have - i syd byen
og lukning af nogle eksisterende plejecentre.
Ligesom sidste år arrangerer ældrerådet en senior dag
i Arena Syd i Vamdrup. Det bliver den 9. maj. I år
bliver der indsat 5 busser i stedet for 3, og buskørsel
til Vamdrup bliver gratis
Christian informerede om, at viceborgmester Søren
Rasmussen sammen med medlemmer af seniorudvalget og seniordirektør Lone Rasmussen den følgende
dag ville komme på Toften og overrække Toften en ny
bærbar computer og en printer samt åbne op for, at
Toften nu er på internettet.
En opfordring til forsamlingen om at melde sig som
frivillige til servering af mad, specielt hver anden onsdag og fredag fremkaldte ikke nogen respons fra deltagerne.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

