Referat fra generalforsamling

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl.19-21
På Trekanten, Sebbersundvej 2 A
9220 Aalborg Øst

Dagsorden:
Navneopråb: 11 stemmeberettiget.
Velkomst ved konstitueret formand.
1. Valg af dirigent
Hovedkasserer Chanette Holst valgt. Generalforsamlingen er varslet både i blad nr. 2 og 3
samt på Facebook. Dirigent fastslår at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet 14 dage før
ifølge vedtægter.
2. Valg af referent.
Eva G. Pedersen valgt.
3. Valg af stemmetællere
Vibeke og Hanne (Anns hjælper) blev valgt.
4. Formandens årsberetning
Kirsten startede med et minuts stilhed for Peter Klitgaard, som desværre blev alt for tidlig
taget fra os. Kirsten fortalte kort om Peters virke i DHF Aalborg/Jammerbugt og hvad han
stod for. Peter vil blive savnet meget. Kirsten henviste til mindeordet der havde været i
bladet.
Særlig periode pga. Corona det sidste 1 ½ år, hvor der har været meget stille, men alligevel
er der dog sket noget. Bestyrelsen har måtte omstille sig så hurtig som muligt og prøvet at få
tingene op at køre igen efter Peters dødsfald. Det har været en udfordrende opgave, da
mange af Peters dokumenter var væk og Kirsten har måtte begynde forfra som ny
konstitueret formand. Kirstens håb er at DHF Aalborg/Jammerbugt kommer godt i gang i
2022 med ny formand og bestyrelse selvom det er meget svært at erstatte Peter og hans store
arbejde.
Eva Pedersen er indstillet til DH og Handicaprådet i Jammerbugt, hvor hun førhen var
suppleant for Peter Klitgaard. Christian Sørensen er indstillet i DH Aalborg.
Det har ikke været muligt for bestyrelsen at benytte zoom grundet tekniske udfordringer.
Beretning godkendt. Sendes til hovedkontoret.
5. Regnskab ved kassereren for år 2019 & 2020
Christian gennemgik regnskabet først for 2019 og dernæst 2020.
I 2019 måtte der betales 16.000 kr. tilbage, da pengene var øremærket til tirsdagsklubben.
Tirsdagsklubben blev lukket ned grundet for lidt tilslutning. Der var en indtægt på 35.000
kr. for bladet i 2019.
§18 midlerne i 2020 fik afdelingen lov at overføre til år 2021, grundet Corona. Pengene
bruges på udgifter til bisidder møder samt en juletur til Hune Skulpturpark d. 7. december.
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Forsamlingen efterspurgte kopier af regnskaberne til gennemgangen, således medlemmerne
vidste, hvad de godkendte.
Regnskab for 2019 godkendt.
Regnskab for 2020 godkendt.
6. Indkomne forslag
Ingen indkommet.
7. Fremtidigt arbejde
Kirsten holder oplæg og tænker at afdelingen fortsætter med de aktiviteter der er opbakning
til. Der har været stor opbakning til Dilettant, bustur, foredrag, musik og samtidig socialt
hygge et par gange om året. Afdelingen skal fremover også prøve nyt. Samtidig skal
afdelingen blive bedre til at ”sælge foreningen” til omgivelserne. Fremover bruges
Trekanten til de fleste møder og aktiviteter, da bestyrelsen ikke kan stå for alt det praktiske
længere.
Afdelingen er færdig med folderen, som er klar til at blive trykt. Derefter skal de uddeles.
Der skal også kæmpes for bedre tilgængelighed generelt. Hvis medlemmerne oplever
tilgængelighed problematikker, kan de komme til bestyrelsen, som så vil kontakte en
tilgængeligheds vejleder.
8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen nedsættes til 7 personer i stedet for 9, både for at spare økonomi og for nemmere
at kunne samle bestyrelsen.
A. Formand for 1 år (indtil marts. 2022) – Kirsten Kjølby valgt uden modkandidater.
B. Kasserer for 2 år (indtil marts 2023) – Ann De Place valgt uden modkandidater.
C. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (indtil marts 2023)
5 opstillede:
Eva (11)
Christel (5)
Jette (2)
Thomas (4)
Anette (0)
Eva og Christel blev valgt indtil marts 2023.
D. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (indtil marts 2022)
Christian (4)
Dorrit (3)
Jette (1)
Thomas (2)
Anette (1)
Christian Sørensen blev valgt indtil marts 2022.
E. 2 suppleanter for 1 år.
Carl Ove (5)
Dorrit (5)
Jette (4)
Anette (1)
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Thomas (3)
Carl Ove blev valgt som 1. suppleant og Dorit som 2. suppleant.
9. Valg af Revisor
Forsamlingen og den nye kasserer valgte ikke at benytte autoriseret revisor både for at spare
penge og fordi afdelingen ikke er pålagt autoriseret revision.
Thomas stillede op og blev valgt af forsamlingen.
10. Orientering fra regionsrepræsentanterne
Regionsrepræsentant Kaj Hansen var ikke tilstede. Chanette orienterede kort om nyheder
fra region og hovedkontor.
11. Eventuelt
Thomas fortsætter med at styre hjemmesiden for afdelingen.
Dirigenten, Chanette takkede for god ro og orden.

Aalborg d. 12. oktober 2021
Referent
Eva Grøn Pedersen

Gennemlæst og godkendt af Dirigent Chanette Holst.
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