Referat af Toftens generalforsamling d. 24. januar 2017
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
Der har været afholdt 8 brugerrådsmøder, oftest med deltagelse af repræsentanter fra kommunen.
I forbindelse med arbejdet omkring Fremtidens Brugerstyrede Huse har brugerrådet aflagt besøg på et
stort, velfungerende aktivitetshus i Odense. Her opstod bl.a. ideen om at oprette et multimedie
værksted på Toften. Jens Aage opfordrede Toftens brugere til at komme med deres ønsker for Toftens
fremtid.
Toften har desuden været repræsenteret ved Seniortræf i Vamdrup og ved Frivilligdag i Kolding. Der
har været afholdt dialogmøder med Kolding Kommune. Et af resultaterne af et sådant møde er, at de
levende lys er erstattet kunstige lys.
Seniorudvalget har afholdt et møde på Toften, hvor brugerrådet havde lejlighed til at fortælle om
arbejdet og komme med ønsker.
Der er indkøbt trådløs mikrofon, forstærkeranlæg og teleslynge. Belysningen vil blive renoveret i
februar.
D. 25. og 26. april arrangeres fællesspisning på Toften.
Der har været afholdt kultureftermiddage med foredrag af Annette Vinter Hedensted og Preben
Rudingsgaard samt underholdning med ”Kun for sjov”.
Udflugterne er gået til Olsens Paradis, Moesgaard Museum, Sillerup Mølle, Årø samt besøg i en have.
Der er blevet fejret Fastelavn, lavet juledekorationer, afholdt Lucia optog samt en række fester og 2
aktivitetsdage. Der er planlagt et foredrag med Villy Søvndal i marts.
Der foregår 22 aktiviteter hen over ugen. Derudover er der startet 2 nye aktiviteter: Multimedie
værksted og Knipling, knytning og broderi ved Emma Jacobsen. Man kan fortsat få hjælp på
Toften til at oprette kommunens nye rejsekort.
Der er også interesse for et male hold, men der efterlyses en tovholder.
Hjemmesiden er blevet udvidet med et fotoalbum, der er også mulighed for at læse referater fra
brugerrådsmøder og generalforsamlinger på hjemmesiden. Der er dagligt 20 – 30 besøg på Toftens
hjemmeside.
Cafe priserne er uændrede, og det har været muligt at holde priserne på fester og udflugter på et
meget lavt niveau.

Fra Kolding Kommune modtager Toften 41.000 kr. + husleje, rengøring, lys og varme.
Kai D. fonden har doneret 20.000 kr. til Toften. Pengene er øremærket til foredragsholdere, den
sociale netværkscafe samt fortsat billiggørelse af udflugter.
Jens Aage rettede en tak til Toftens 30 frivillige, der gør det muligt at gennemføre aktiviteterne. En
særlig tak rettede han til Bodil Kristensen og Peder Toft, der ikke længere ønsker valg til brugerrådet.

4. Kassererens beretning
Peder gennemgik det omdelte regnskab, der blev godkendt
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Anders Lauridsen, Birthe Hansen, Inger Henriksen og Ingrid Hau Knudsen blev valgt til bestyrelsen.
Inger Radl og Jakob Pedersen blev suppleanter.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Jørgen Kristensen og Christian P. Jensen blev genvalgt som revisorer og Helga Møller Nielsen som
revisorsuppleant
8. Eventuelt
Aktivitetskonsulent Else Schjødt Pedersen roste brugerrådets arbejde og fortalte, at en ide fra Toften
om Åbent hus på aktivitetscentrene vil blive ført ud i livet i 2017.
Bent Nielsen fra Ældrerådet var spændt på, hvad resultatet vil blive af arbejdet med Fremtidens
Brugerstyrede Huse. Han opfordrede deltagerne til at få oprettet et rejsekort, da ordningens fremtid
afhænger af, hvor mange der benytter sig af tilbuddet. Det er valgår – også for ældrerådet. Der kan
stemmes pr. brev eller digitalt. Det sidste gives der hjælp til på Toften.

