Referat fra Aktivitetscenter Mødestedets generalforsamling,

Torsdag d. 11. februar 2016
Deltagere: 41 prs. inkl. Brugerrådet.

Velkomst: Formand Andreas Andersen bød velkommen.
Valg af dirigent: Centerleder Tom Christensen blev valgt. Han kunne meddele at
generalforsamlingen var rettidig varslet. Han bød velkommen og han syntes, det havde været et
godt år på Mødestedet, et rart sted at komme. Der var ingen indvendinger.

Valg af 3 stemmetællere: Frida Simonsen, Holger Simonsen og Christine Lauridsen, blev
valgt.

Formandens beretning: Den er vedhæftet dette referat og blev godkendt.
Kasserens beretning: Lene Bichløv fremlagde et fint regnskab, underskrevet af revisorerne og 7
Brugerrådsmedlemmer. Regnskabet blev godkendt. Lene fik meget ros for et flot regnskab.
Regnskabet er vedhæftet.

Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.
På valg til Brugerrådet er:
Anders Andersen ( Genvalgt )
Niels Hansen

( Genvalgt )

Hanna Gissemann ( Genvalgt )
Poul Nielsen ønskede ikke genvalg.
Der var ingen der meldte sig som 4. medlem til Brugerrådet. Da det er svært at få medlemmer til
Brugerrådet, skal den fremover måske kun bestå af 5 medlemmer. Det skal vi se på til den næste
generalforsamling. Det kræver nemlig ændring af vedtægterne. Vi besluttede på
generalforsamlingen, at vi kun er 6 medlemmer i Brugerrådet det næste år.

Valg af 2 suppleanter:
Knud Knudsen
Poul Nielsen

Valg af 2 revisor for 2 år:
Poul Holm ( Genvalgt )
Sonja Iskov ( Ikke på valg )

Valg af revisorsuppleanter: Der var ingen som meldte sig.
Evt: Der var ønske om, at kanten ved den overdækkede cykelskur kunne blive udlignet. Så det ville
være lettere at køre op i skuret med el scootere.
Der var også ønske om, at der bliver bedre strøet ( Salt og grus ) i gården til vinter.
Der var spørgsmål om det gamle billede over klaveret i spisestuen ikke kunne udskiftes.
Brugerrådet har på en af de seneste møde vedtaget, at de gamle billeder der er i huset skal blive
hængende.
Ønsker om at vi ikke skal have maden serveret fra buffet til husets fester. Mange af vores brugere
er ikke glade for, ta`selv buffet. De vil gerne have maden serveret ved bordene. Men ved 6 eller 5
personer i brugerrådet, vil det være for stor en arbejdsbyrde. Da bliver Brugerrådet nød til at kikke
på, om vi kan nedsætte nogen udvalg til at tage sig af forsk. arbejdsopgaver.
Centerleder Tom Christensen takkede for god ro og orden. Samtidig roste kommunen os for at vi
passede så godt på ”Det gamle hus” og lavede mange ting ved det. Kommunen er da også velvillige
til at imødekomme vores ønsker om at få nogen ting lavet. Generalforsamlingen var overstået.
Derefter blev der serveret kaffe, the og franskbrød med pålæg.

Referant
Hanna Gissemann

