Roskilde den 16. marts 2017

Referat fra generalforsamling den 9. marts 2017 .
Deltagere i generalforsamlingen: Helge Schøsler(formand) Dennis Skernby( næstformand),
Karen Lund (kasserer) Kirsten Petersen, Karsten Kristiansen, Ilse Rosenbæk, Anne Kathrine
Skibelund, Henny Larsen, Hans Doll, Mads Kristensen, Brian Christensen, Birgit Grønbech.
1.

Dirigent Karsten Kristiansen

2. Referent Birgit Grønbech
3. Formanden valgte kun at fortælle om, hvad der var foregået i foreningsregi siden
julemødet den 17. december 2016 under henvisning til beretning og referater fra de 3
medlemsmøder, der har været siden generalforsamlingen i 2016.
Dennis har været formand i januar fordi Helge flyttede fra hus i Svogerslev til lejlighed i
Trekroner, og derfor havde brug for en pause.
Der har været 7 bestyrelsesmøder i 2016. På det sidste bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen havde vi en livlig debat om Ældre hjælper Ældres fremtid, og
besluttede at holde dialogmødet her efter generalforsamlingen, for at høre hvad
medlemmerne havde af forsalg og ideer til vores fremtidige virke.
Formålet med vores forening er at yde en frivillig, social indsats særligt rettet mod de
svageste ældre borgere i Roskilde, for at afhjælpe ensomhed, etablere socialt samvær
og tilbyde undervisning i IT-teknologi.
Vi har fået en ny handymand, velkommen til Brian Christensen
28. februar 2017 flyttede vi vores kontor til Frivilligcentret, Jernbanegade 21 a – og det
er også her alle mødelokalerne nu findes.
Kommentar til formandens beretning:
Anne Kathrine Skibelund fra Cafe Smil ville gerne vide, hvilke aktiviteter der er i ÆhÆ,
og vi blev enige om, at vedlægge en beskrivelse af de enkelte aktiviteter, samt et link
til vores hjemmeside, når vi udsendte referatet fra generalforsamlingen.
4. Kassereren gennemgik regnskabet(årsrapporten) for 2016, der blev godkendt med en
kommentar om, at bestyrelsen skulle se på telefonudgifterne efter flytningen.
5. Budgettet for 2017 blev ligeledes godkendt med et par kommentarer om, at gøre mere
brug af fondsmidler, f.eks Veluxfonden og tilskud fra Danske Seniorer, til flere
arrangementer for brugerne, da tilskuddet fra kommunen ikke levner meget plads til
sådanne tiltag.
6. Der var ikke indkommet forsalg til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen:
Kasserer Karen Lund blev valgt for 2 år
Kirsten Petersen blev valgt for 2 år
Karsten Kristiansen blev valgt for 2 år
Ilse Rosenbæk blev valgt for 1 år
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8. Bestyrelses supp. Birgit Grønbech for 1 år
Revisor supp. Hans Doll for 1 år
9. Under eventuelt fortalte Anne Kathrine Skibelund, som er ÆhÆ’s repræsentant i Cafe
Smil, om cafeerne. Cafe Smil er kommet i stand som et samarbejde mellem Ældre
Sagen, Roskilde Ældremotion, Ældre hjælper Ældre, Boligselskabet Sjælland, Røde
Kors, Frivilligcentret og kommunen, i et forsøg på at give ældre, enlige og ensomme
mulighed for at spise et godt og nærende måltid sammen med andre en gang om ugen.
I øjeblikket er der en cafe i Ringparken, hvor der kommer ca. 60 gæster hver gang, og
en i Solparken i Trekroner, hvor der kommer ca. 45. Et måltid koster 35 kr.
Boligforeningen Sjælland stiller lokalerne gratis til rådighed, og der kommer et tilskud
fra kommunen på 10.000 kr. der går til fødevareBanken, som så samler og leverer
overskydende fødevarer, som er indsamlet fra forskellige forretninger, til cafeerne
dagen før middagene skal laves. Der er tilknyttet 6-8 frivillige til den enkelte cafe hver
ugen, holdet består af 1 kok - nogle til at hjælpe med madlavningen – nogle til at
hjælper med borddækning og oprydning. De frivillige har en vagt pr. måned.
Der er planer om at oprette en cafe i Svogerslev i løbet af 2017, men i øjeblikket
mangler man endnu 6 frivillige før cafeen kan åbne.
Cafe Smil skal også være nævnt i vores trykte brochure og på vores hjemmeside
fremover.
Dennis kunne fortælle, at vi stadig mangler besøgsvenner, og at han har måttet søge
hjælp både i Domsognets Menighedspleje og hos Røde Kors’ besøgstjeneste for at
kunne efterkomme forespørgslerne, trods det har vi stadig venteliste, og der arbejdes
hårdt på at skaffe nye besøgsvenner.
Der kommer en annonce i ugeaviserne om vores flytning til Frivilligcenterets lokaler.
Ilse gjorde opmærksom på, at det er muligt at søge besøgsvenner på Frivilligcentrets
hjemmeside, og at det også skulle være muligt, at få sine aktiviteter til at figurere der.
Ilse foreslog også, at Computerstuen og Cafe Smil omtalte hinanden i deres respektive
brochurer og hjemmesider.
Dennis foreslog, at der nedsættes en gruppe til at koordinere udbud/tiltag omkring
vores forskellige aktiviteter.
Der blev også forespurgt til vores indflydelse i Danske Seniorers Østsjællandskreds.
Kirsten er vores repræsentant, men det har ikke været muligt for hende, at deltage i
nogle møder, da de er blevet indkaldt med få dages varsel. Det er hendes indtryk, at
kredsen er ikke fungerende i øjeblikket.
Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dialogmøde i forlængelse af generalforsamlingen 9. marts 2017.
Som udgangspunkt talte vi om vores synlighed – f.eks. at få et fast indlæg i 60+ om vore
aktiviteter, i lighed med Ældre Sagens forskellige rubrikker.
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Vil det være en god ide at komme på Facebook – derved kunne vi måske nå de yngre
generationer, der så kunne foreslå forældre/bedsteforældre at deltage i vore aktiviteter. Man
var også enige om, at hvis vi skulle på sociale medier, hjemmesider o.l. krævede det, at nogen
påtog sig at sørge for, at der var ”liv” på siderne hele tiden, ellers ville det meget hurtigt blive
uinteressant og dø ud igen.
Vi talte også om, hvordan vi kunne skaffe flere frivillige – især besøgsvenner, da det er en
forudsætning for at kunne leve op til de tilbud, vi annoncerer med. Og vi kom ind på, hvorfor
det var lettere at skaffe frivillige til f.eks. Cafe Smil og til Roskilde Festivalen og måtte
konkludere, at det var langt mere forpligtende at melde sig som besøgsven, end det var at
være flere sammen om en konkret opgave på et givent tidspunkt.
Vores gruppe-aktiviteter fungere godt med et godt fremmøde – der var forslag om at oprette
nye brugergrupper med kortspil/brætspil, eller med andre aktiviteter, hvis der var behov og
frivillige til det.
Det blev bestemt at lave en lille gruppe bestående af Dennis, Anne Kathrine og Ilse – Dennis
indkalder – hvor man skal drøfte synlighed – overfor brugere og deres pårørende - overfor de
frivillige vi ønsker kontakt med – overfor andre foreninger og kommunen. Gruppen skulle selv
bestemme, om de vil tage alle emnerne op på en gang, eller satse på et emne af gangen.
Spørgsmålet om det meget ringe fremmøde til vore møder, og nu også til generalforsamlingen,
var også et af de punkter, som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes mening om.
Konklusionen på det blev, at der skulle være noget mere at komme efter, som f.eks. et
interessant foredrag eller noget anden underholdning. Og så skulle der nok også være lidt
mere forplejning. Bestyrelsen blev pålagt at finde noget frem til næste møde den 8. juni 2017.
Dialogmødet blev afsluttet.
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