Roskilde den 22. marts 2018

Referat fra

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 13/3 2018

Pkt. 1

Velkomst og valg af dirigent
Formand Helge Schøsler havde desværre lagt sig med influenza, så derfor varetog
Dennis Skernby formandens opgaver. Til dirigent valgtes Hans Doll.

Pkt. 2

Valg til referent
Karsten Kristiansen lovede at tage referat

Pkt. 3

Formandens beretning
Heldigvis lå årets beretning klar skriftligt, så denne kunne blive gennemgået af
Dennis i formandens ånd (vedhæftet dette referat). Desuden supplerede vores
psykolog Lisbeth Svendsen med, at hun også havde brugere fra INSP! Faktisk
flere end fra ÆhÆ. Computerstuen er i fuld gang med at konstruere ny
hjemmeside. Da det sociale også fylder en del i IT-billedet og i Computerstuens
tilbud har de indrettet tilbud, så individuelle ønsker opfyldes. Beretningen blev
godkendt og taget til efterretning.

Pkt. 4

Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Karen Lund fremlagde regnskab for 2017, som blev godkendt uden
bemærkninger.

Pkt. 5

Forelæggelse af budget for 2018
Ældre hjælper Ældre / Roskilde har fået et lidt mindre beløb stillet i tilskud fra
kommunen i 2018 – 27.000 kr. Budgetforslag godkendt.

Pkt. 6

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 7

Valg til ÆhÆ’s bestyrelse
Formand Helge Schøsler blev genvalgt for endnu 2 år, hvilket også gjaldt Dennis
Skernby. Som ny i bestyrelsen valgtes Alfred Damlund for 1 år. Computerstuen
bliver i de kommende 2 år repræsenteret af Jørn Terp.

Pkt. 8

Valg af revisor
Genvalg til Tove Taarsted.

Pkt. 9

Valg af suppleanter
Kurt Jacobsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen, og Hans Doll blev genvalgt
som revisorsuppleant.

Pkt. 10

Eventuelt
Kurt Jacobsen foreslog, at ÆhÆ får fremstillet navnemærkater / navneskilte med
vores navne og logo, så vi bliver godkendt og genkendt ved besøg.
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Igen opstod der spørgsmål om forsikring, når ÆhÆ’s frivillige medlemmer tager
ud og hjælper i borgernes hjem. Dennis kunne fortælle, at alle vores frivillige er
dækket under en fælles forsikring, som hører under Frivilligcentret.
Det er fint med skriftlig mailorientering, og generalforsamlingens deltagere følte,
at samtlige aktivitetsledere 1-2 gange årligt bør aflægge rapport for den aktivitet,
de nu står for. I den forbindelse er det værd at bemærke, at bestyrelsen ikke har
optimal kontakt til foreningens aktivitetsledere.
Stolecaféen på Sct. Maria Park mangler frivillige hænder for at kunne fortsætte.
Henvendelse kan rettes til formanden eller til ÆhÆ’s kontor.
Referent: Karsten Kristiansen
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