Referat af Toftens generalforsamling d. 24. januar 2019
1. Valg af dirigent
Jakob Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Valg af stemmetællere
Britta og Erik blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning
Der er i 2018 afholdt 7 brugerrådsmøder, hvor bl.a. Toftens aktiviteter er blevet planlagt.
Desuden redegør kassereren på møderne for det aktuelle regnskab. Kolding Kommune yder
52.000 kr. i årligt tilskud. Heraf bruges de 41.000 kr. på driften og resten på arrangementer og
udflugter. I 2018 har Toften desuden modtaget 20.000 kr. fra Kai D fonden. Disse penge har
været med til at holde priserne nede og give råd til dyrere foredragsholdere.
P. gr. af vandskade måtte Toften holde lukket 1 måned i vinter.
Foreningerne Dancing Neighbours og Garntrisserne har skrevet kontrakt om brug af Toftens
lokaler. Også Koldinghus Blæserne øver i lokalerne.
Toftens hjemmeside er i 2018 blevet besøgt 2752 gange, kalender og fotoalbum får flest besøg.
I 2018 har 250 deltaget i Toftens udflugter, som er gået til:
Genforenings- og grænsemuseet
Humlehaven
Fjordenhus og Grejsdalen
Vadehavsmuseet
Robert Jakobsen udstilling hos Würth
Der er afholdt 4 fester:
Forårsfest
Sommerfest
Julefrokost
Pakkeleg/Luciaoptog
Toften har desuden 23 faste aktiviteter, her skal især nævnes den daglige frokost a´ 20 kr.
Bækkentræning for mænd har med succes været afholdt som ny aktivitet.
25 ulønnede frivillige er tilknyttet Toften. De holder gang i køkken, opvask m.m. for de ca. 120
personer, der har deres gang på Toften.
Formanden rettede en tak for indsatsen til Ingrid Hau og Ingrid Bitsch, der begge udtræder af
brugerrådet. Desuden blev afdøde revisor Christian Jensen mindet.
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
Inger Henriksen og Inger Radl blev genvalgt til brugerrådet. Nyvalgt blev Niels Radl og Jonna
Vestergaard Madsen.
Jakob Pedersen og Else Buchwaldt blev genvalgt som suppleanter.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Jørgen Kristensen blev genvalgt som revisor. Nyvalgt blev Folmer Pedersen. Helga Møller Nielsen
blev genvalgt som revisorsuppleant
8. Eventuelt
Bent Nielsen fortalte om arbejdet i Ældrerådet, som består af 7 nyvalgte og 6 genvalgte
medlemmer. De rådgiver seniorudvalget og kommer med ønsker til budgettet. Bent glædede sig
over, at det var lykkedes at bibeholde buskortet til ældre trods en stram økonomi.
Alle kommunens ældre vil modtage et spørgeskema, hvor man kan udtrykke sine ønsker om nye
boligformer for ældre, bl.a. undersøges interessen for bofællesskaber for ældre.

Kommunen har ansat en pårørende-rådgiver.
Der afholdes seniortræf i Vamdrup d. 22. maj.
Formand for borgerforeningen Benny Pedersen fortalte om planer om etablering af 2 petanque
baner + 1 pavillon på Toftens område. Kommunen har afsat 50.000 kr. til materialer.
Forsamlingen gav tilslutning til at der arbejdes videre med sagen.
Desuden har borgerforeningen planer om at starte 1 månedlig whist-aften på Toften.
Bramdrupdam Dam er groet til p. gr. a. problemer med etablering af stabil vandstand. Til foråret
genoptages arbejdet med etableringen af dammen.
Referent: Gertrud Laugesen.

