2014
Referat fra stiftende generalforsamling den 4.4.2014 på
Kirsebærhavens Aktivitetscenter:
Velkommen fra Joanna Wolf – daglig leder : Tak til de mange fremmødte, der viser interesse for et
godt valg til husets nye Brugerråd. Der er mange planer for husets fremtid og der kommer flere og
flere aktiviteter. Der er ansat personale, fra 1/4 Hanne og fra 1/5 Grete. Når køkkenet kommer i
gang vil der også blive tilknyttet en deltidsmedarbejder og frivillige. Fremtidsplaner for centeret:
udendørs terrasse, bedre skilning af adgangsforhold, flere P-pladser, bedre busforbindelse,
motionslokaler, reception, fælles rejse til Århus den 18.august, fælles fester og arrangementer. I det
hele taget glæder vi os til at tage hele huset i brug og til valget af ny Brugerråd.
Nu til første punkt på dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Forslag : Kaj Matthiesen, ingen modkandidater – valgt: Kaj
Takker for valget og udtrykker håb om at kunne leve op til den tillid, der er vist mig.
Bad om at mødedeltagerne medvirker positivt ved generalforsamling.
Konstatere mødets lovlighed og beslutningsdygtighed – generalforsamling skal i h. t vedtægterne
indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og ved opslag i centret, på centrets
hjemmeside, i centrets brochure samt i den lokale presse med mindst 3 ugers varsel.
Generalforsamlingens indkaldelse overholder de fastsatte regler i vedtægterne og
generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig. De fremmødte brugere har stemmeret.
2. Valg af stemmetællere:
Forslag, Holger Jørgensen, Arthur Moldt og Jurgen Drexel og Poul Stenderup valgt
3. Præsentation af kandidater til Brugerrådet
Valg af 5 medlemmer. Iflg. Vedtægternes §4 skal Brugerrådet være bredt repræsenteret – Aabenraa
Kommune tilkendegivelse/bestemmelse betyder det, at der skal vælges 3 brugerrådsmedlemmer og
1 suppleant som repræsenterer foreninger og dernæst 2 brugerrådsmedlemmer og 1 suppleant, som
repræsenterer ikke-foreningsrelaterede brugere. Det indebærer, at valget deles op i 2 dele: Del 1 a)
vedrører valget af 3 brugerrådsmedlemmer for foreningsrelaterede og 1 b) valt 1 suppleant for disse.
Del 2 a) valg af 2 brugerrådsmedlemmer for ikke-forenings-relaterede brugere 2 b) valg af 1
suppleant for disse.
Skulle der ikke findes det oplyste antal medlemmer til en af de 2 grupper, overgår mandatet til den
anden gruppe for at komme op på den vedtægtsbestemte størrelse på 5 medlemmer.
Der skal ved stemmeafgivningen af del 1 a) stå 3 navne på stemmesedlen for at den er gyldig. Ved
flere eller færre navne er stemmesedlen ugyldig. Tilsvarende skal der ved stemmeafgivningen af del
1 b) stå 1 navn for at den er gyldig. Og ved stemmeafgivning Del 2 a) skal der stå 2 navne for at den

er gyldig, og ved Del 2 b) 1 navn.
De valgte 5 personer konstituerer sig iflg. §9 umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter
selv sin forretningsorden, dvs. fordeler opgaverne mellem sig og vælger fra sin midte en formand,
næstformand, kasserer og sekretær. I den forbindelse aftales/trækkes lod om hvilke 2 medlemmer,
der er valgt for 1 år og hvilke 3 medlemmer, der er valgt for 2 år.
Når disse 2 valg er overstået, vælges der i overensstemmelse med vedtægterne 1 bilagskontrollant
og 1 bilagskontrollant-suppleant blandt alle tilstedeværende /(altså ingen opdeling ved disse). Det
foreslås, at dette valg sker ved, at den kandidat, der får de fleste stemmer, er den valgte
billagskontrollant, medens kandidaten med næstflest stemmer er suppleanten. Ved stemmelighed
mellem 2 eller flere kandidater ved alle valgene, foretages der iflg. Vedtægternes §8 omvalg
imellem disse. Skulle stemmerne stadigvæk stå lige, foretages lodtrækning.
Forslag til kandidater:
Foreninger:
Flemming Olsen
Ester Petersen

Åbne aktiviteter:
Lilian Jensen
Sten Kruse
Bothilde Vølkers
Stig Westhoff
Bjarne Andreasen

Valg til Brugerråd:
Foreninger - ingen afstemning, idet der ikke er flere kandidater. Efter forsamlingens accept overgår
den 3. kandidatplads til de åbne aktiviteter.
Åbne aktiviteter – der gennemføres valg og afstemning.
Præsentation af de opstillede kandidater:
Lilian Jensen, deltager i malergruppen og gigtgymnastik, deltager i sin øvrige tid bl.a.
indenfor genbrug Frelsen Hær.
, deltager i malergruppen og gigtgymnastik, deltager i sin øvrige tid bl.a. indenfor genbrug Frelsen
Hær.
Sten Kruse, ny i huset, er husets journalist, skriver på facebook under Kirsebærhaven, klar til
at støtte huset
Stig Westhoff, kunne måske etablere et træ værksted, ny bruger af huset, deltager i
rejseklubben, fredagssang og i aktiviteter ved Hjerneskade foreningen og kunne se foreningen
som ny bruger i huset.
Bjarne Andreasen, pensionist, IT og computer interesse, deltager i balancehold, vil gerne være
medvirkende til øget brug af huset
Bothilde Vølkers, er tovholder for seniordans, vil gerne være aktiv for huset, har været her
siden januar.
Forslag at de 2 kandidater der får mindst stemmer automatiske vælges som suppleanter – således at
den kandidat med højeste stemmeantal repræsenterer de forenings aktiviteter.

Stemmetællerne vender tilbage med følgende resultat:
•
•
•
•
•

Sten Kruse 35 stemmer
Lilian Jensen 26 stemmer
Botilde Vølkers 25 stemmer
Bjarne Andreasen 15 stemmer
Stig Westhoff 13 stemmer

Det blev besluttet at Bjarne overgår som suppleant hos foreninger med 15 stemmer
Stig overgår som suppleant til de åbne aktiviteter med 13 stemmer.
4. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
Revisor blev ændret til bilagskontrollant – i flg. nye vedtægter.
Som bilagskontrollant valg Ove Schaadt som suppleant bilagskontrollant blev John Henning valgt.
Det blev påpeget, at der skal være 2 personer som bilagskontrollant. Det opfordres til det nye
Brugerråd at tage stilling til, om der fremover skal være 2 kontrollanter i stedet for 1.
Dirigenten kan ikke ændre i vedtægter og skal forholde sig til de skrevne vedtægter.
Konklusion at de 2 personer gerne må samarbejde. John har foreslået sig selv som kontrollant nr. 2.
Valgt.
5. Evt.
Luie Frandsen, henviser til artikel i RUDEN med hensyn til bagning, smørrebrød m.m når cafeteria
åbnet. Joanna oplyser, at det er korrekt, men at alle frivillige, der skal færdes i køkkenet fremover
skal have hygiejnebevis for at kunne betjene i køkkenet.
Fra Bassekoret bliver der spurgt til, om man fremover ikke kan medtage drikkevarer? Joanna
oplyser, at drikkevarer skal købes i cafeteriet for at det kan rende rundt. Brugerrådet skal sætte sig
sammen med personalet i cafeteriet for at finde ud af priser.
Ang. valg, så Brugerrådet skal sætte sig sammen og finde ud af hvem der er på valg efter 1 år. Når
resultat kendes vil det blive offentlig gjort.
Der var en forespørgelse vedr. medlemskort og priser. Man kender ikke priser for foreninger endnu.
Brugerrådet er med til at fastsætte prisen for de åbne aktiviteter og for foreninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Joanna takker Kaj for hjælp.
Joanna glæder sig til samarbejdet med det nye Brugerråd og håber at huset og fællesskabet kommer
til at blomstre.
Tak for fremmødet og tak for i dag.
Referent : Hanne Petersen

