Referat af Toftens generalforsamling d. 23. januar 2020
1. Valg af dirigent
Jakob Pedersen blev valgt som dirigent.
2. Valg af stemmetællere
Kirsten Frislev og Ruth Pedersen blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning
Der er i 2018 afholdt 6 brugerrådsmøder, hvor bl.a. Toftens aktiviteter og økonomi er blevet
drøftet.
Det kommunale tilskud er reduceret til 38.500 kr.
Lions Club Bramdrupdam har givet 10.000 kr. til Toften i forbindelse med deres 40 års jubilæum.
Desuden får Toften hvert år til jul 2 kasser slik fra Lions Club
Toften søger om penge fra Kai D fonden, som formodes at uddele penge til sommer.
Toftens lokaler bliver flittigt brugt af andre foreninger om aftenen. Det giver indtægter fra salg af
kaffe, hvilket gør at cafepriserne kan holdes på samme niveau trods reduktion af det kommunale
tilskud
Toftens hjemmeside er i 2019 blevet besøgt 2616 gange, kalender og fotoalbum får flest besøg.
I 2019 har 250 deltaget i Toftens udflugter, som er gået til:
Tirpitz
Give Egnsmuseum
Den Geografiske Have
Løvfaldstur
Hver 14. dag afholder Netværkscafeen arrangementer med afvekslende indhold.
Der er desuden afholdt:
Forårsfest
Sommerfest
Julefrokost
Pakkeleg/Luciaoptog
Fastelavn
Suppedag
Der er ikke kommet nye aktiviteter til i 2019, men der er stadigvæk over 20 forskellige, her skal
især nævnes den daglige frokost a´ 20 kr.
25 ulønnede frivillige er tilknyttet Toften. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre, især de
køkkenansvarlige er med til at hold sammen på tingene.
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
Erik Fristed, Jens Aage Hansen og Gertrud Laugesen blev genvalgt til brugerrådet. Jakob Pedersen
og Else Buchwaldt blev genvalgt som suppleanter.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Jørgen Kristensen og Folmer Pedersen blev genvalgt som revisorer. Helga Møller Nielsen blev
genvalgt som revisorsuppleant
8. Eventuelt
Aktivitetskonsulent Else Schjødt Pedersen glædede sig over, at Toften bliver flittigt brugt – også
om aftenen.

