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Dagsorden: 
Navneopråb: 15 stemmeberettiget. (18 fremmødte) 
Velkomst ved formanden. 
 
1. Valg af dirigent 

Hovedkasserer Chanette Holst valgt. Generalforsamlingen er varslet i blad nr. 1. 
Dirigent fastslår at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet 14 dage før ifølge vedtægter. 

 
2. Valg af referent. 

Eva G. Pedersen valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Tina og Teresa blev valgt. 

 
4. Formandens årsberetning 

 

                                                                        Beretning for sidste del af år 2021 

 

 

Så er der ikke gået så lang tid siden den forrige generalforsamling, men der er dog sket en 

del mere i 2021 end i det foregående år..  

Det har dog været med restriktioner på vores dagligdag som vi har skulle forholde os til, 

men bestyrelsen og  jeg synes det er gået fint i det år som vi er færdig med . 

 

Jeg vil ikke fortælle så meget om hvad der er sket i sidste del af 2021 da der ikke har 

været noget vi har kunne komme i gang med  

I stedet vil jeg fortælle lidt om hvad vi i bestyrelse går og laver .  

 

Formanden sidder med det overordnet og samtid er det hende der sidder  og sørger for at 

få dagsordnerne , beretning  ud i tide , gennemlæse referatet når det er færdig sammen 

med næstformanden ,  

Jeg sidder også med deadline til at få sendt materiale afsted til det lille blad og sørge for 

at der er nok  

.  
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Jeg sidder også som bisidder og tager ud til dem af vores medlemmer der har brug for 

hjælp til at komme videre i systemet 

.  

I sammen råd med resten af bestyrelsen sidder vi også for at bestille bus og andet  til 

vores ture ud af huset. Eller hvis vi laver noget på stedet 

Og følger med i udviklinger og opdateringer samt alt det usynlige arbejde  

 

Næstformanden:  

Er den der går til hånde sammen med formanden og sidder i forskellige råd  såsom 

Jammerbugt Handicap råd, FU og går til alle møderne  

Og hun skriver ref. Og følger med i udviklinger og opdateringer  

 

Kasserne er den person der sidder og passer på vores penge og ordner regnskab og har 

kontakt med banken som er et stort arbejde. Hun hjælper også vi andre hvis der er noget 

vi ikke lige  kan finde ud af  . 

Og så hun følger også med i udviklingen og opdateringen .  

 

der også kongressen som vi er nogen der afsted til i  2 dage. 

 

 Et af Bestyrelses medlemmet sidder i Aalborg DH som er et råd som har kontakten til 

kommunen og også her er der godt med arbejde . 

 

Det sidste bestyrelses medl. Er den person der hjælper til med at samle gevinster til 

banko og ellers hjælpe hvor hun er til mest nytte.  

 

Vores Suppleant er den person der går til hånde over alt og hjælper hvor der mangler en 

hånd.  

 

Ud over det som jeg har skrevet her har vi alle pligt til at møde op til vores bestyrelses 

møder  .  

Samt at vi alle gør meget usynlig arbejde når der skal være noget 

 

Gennemlæst og godkendt af Dirigent Chanette Holst. 

Beretning godkendt. Sendes til hovedkontoret.  

5.  

Regnskab ved kassereren for år 2019 & 2020 

Ann gennemgik regnskabet først for 2021. 

Der blev uddelt årsregnskab for år 2021. Ann gennemgik regnskabet slavisk for de fremmødte 

som blev godkendt  

Vores §18 midler fra kommunen en blev betalt tilbage , da vi ikke havde brugt dem på grund af 

Corona 

Der blev spurgt indtil de penge vi havde stående i+ renter  
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Samt de penge vi havde stående i hovedforbundet og det fik medlemmerne en god forklaring 

på  

 

Regnskab for 2021 godkendt.   

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkommet. 

 

7. Fremtidigt arbejde 

Kirsten fortalte om vores aktiviteter  

• Åle tur til Egholm som desværre ikke bliver til noget da de store busser ikke kan 

kommemed på færgen til Egholm. I stedet bliver det en tur til Skivum Krat med bus og Ål 

• Jette spurgte ind til vores årlige dilettant i Øster Uttrup , som Eva svarede at der ikke kom 

noget op 2022 da de ikke kan stille med et hold , men vi bliver kontaktet hvis der kommer 

noget op. 

• Vi har lavet aktiviteter til første halve år Bowling og Zoo er inde under dete år 

 

8. Valg til bestyrelsen 

A. Formand for 2 år (indtil marts. 2024) – Kirsten Kjølby valgt uden modkandidater. 

B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (indtil marts 2024)  

2 opstillede: 

Carl-Ove (12 Stemmer) 

Christian (3 Stemmer) 
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Carl-Ove blev valgt indtil marts 2024. 

C. 2 suppleanter for 1 år. 

Christian 

Carsten 

Christian blev valgt som 1. suppleant og  

Carsten som 2. suppleant. 

 

9. Valg af Revisor  

Thomas genstillede og blev valgt af forsamlingen. 

 

10. Orientering fra regionsrepræsentanterne 

Regionsrepræsentant Kaj Hansen var ikke tilstede. Chanette orienterede kort om nyheder fra region 

og hovedkontor. 

• Chanette fortalte kort om hvad der sker i hovedforbundet, hun fortalte om hvad fordele det var 

at købe  gavekort via forbundet 

• Den stigende Disel som er steget højt på grund af krigen i Ukraine,  

vil kørselspengene herefter være 3.51 kr. pr. km . 

• Lige stillinger,  økonomi, kongres og tema aftener over zoom. Som hun henviste meget til  

 

11. Eventuelt 

Charsten nævnte problematik med nok strøm/ladning til handicapbiler. 

 Charsten fortalte om et pilot  projekt  med  solceller på taget af bilen som han var med i . 

 

Dirigenten, Chanette takkede for god ro og orden. 

 

    

 

   

 

Aalborg d. 22. marts 2022 

 

 
     Gennemlæst og godkendt af Dirigent Chanette Holst. 

 

                                             Formand Kirsten Kjølby 

 

   Referent  Eva Grøn Pedersen 

     


