
KIRSEBÆRHAVENS AKTIVITETSCENTER 

Protokol fra 

generalforsamlingen den 21. marts 2017 Kl. 14 – 16.30 

Kirsebærhavens daglige leder Joanna Wolf bød velkommen og glædede sig over så 
mange fremmødte. 

Til protokolfører blev udpeget Bent Tvede Andersen, der påtog sig hvervet. 

Formanden for brugerrådet, Bjarne Andreasen, bød velkommen og gav ordet til 
gæstetaleren, Karsten Meyer Olesen, borgmesterkandidat for socialdemokratiet- 

Karsten Meyer Olesen fortalte om sine oplevelser med ældrepolitiken fra sin tid i byrådet 
og trak tråde til dagens opgaver på samme område. Han fremhævede den store værdi, de 
frivilliges arbejde udgør. 

Joanna Wolf takkede Karsten Meyer Olesen for det gode foredrag og gav startskuddet til 
kaffebordet forud for generalforsamlingen. 

Til generalforsamlingen forelå følgende  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetæller  

3. Formandens beretning  

4. Kassererens beretning  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Brugerrådet  

 

 

 

– Ina Olesen ( modtager genvalg) og Tommy Poulsen ( modtager 
genvalg )  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant  

8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Kaj Matthiesen valgtes til dirigent ved akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægternes § 11. 

2. Valg af stemmetæller 

Ingrid Moldt og Holger Jacobsen valgtes til stemmetællere. Der var mødt 62 
stemmeberettigede medlemmer. Endvidere nogle gæster samt enkelte måske 
medlemmer, der ikke kunne fremvise medlemsbevis. 



3. Formandens beretning 

Formanden startede med at konstatere, at 2016 havde været et godt år for Kirsebærhaven 
med omkring 625 medlemmer og mange nye og gode tiltag. Af arrangementer nævnede 
formanden besøg af politiet, der fortalte om sikkerhed i hjemmet, et loppemarked, 
fællesspisning (i samarbejde med Ældresagen) og musikalsk underholdning med ”2 fra 
Lysbro”. 

Den lille bus har været på mange ture, både i lokalområdet og længere væk. 

Kirsebærhavens frivillige har været på tur til Silkeborg til Rosengårdscentret, hvor der 
kunne sammenlignes med væsentligt større forhold og fås inspiration til nye aktiviteter her. 

Af nye tiltag anførtes krolfbanen, der har fået stor søgning. 

Sct. Hansaften-festen er ved at udarte til en tradition, dette år var der stor tilslutning. 

Af større tiltag blev nævnt det nye akustikloft, som til stor del er betalt af fondstilskud. Der 
er anskaffet ny grill, nye borde, nye havemøbler, sangbøger og ny romaskine til 
motionsrummet. 

Efter sommerferien åbnede efterårssæsonen traditionen tro med gratis morgenkaffe og 
rundstykker. 

Der kom besøg fra Frederiksværk, der i forbindelse med en rundrejse i Sønderjylland 
benyttede lejligheden til at se, hvordan vi har organiseret os. 

Der har sammen med foreningen Pionererne været afholdt tøjdemonstration fra Damernes  
Butik med Kirsebærhavens egne modeller. 

I september afholdtes lottomaraton med stort fremmøde. 

En bustur til Horsens statsfængsel endte efter en lang og dejlig dag overraskende med, at 
alle var med i bussen hjem. 

I oktober kunne alle blive vaccineret. 

Mortensaften var atter en stor succes. 

Op til jul afholdtes tre blomsterkurser, og ved hjælp af midler fra fonde kunne der afholdes 
julehygge og julefrokost uden egenbetaling. 

Det nye år 2017 begyndte igen med ” same procedure as every year ” – gratis kaffe og 
rundstykker. 

Formanden vendte sig mod den nærmeste fremtid og varslede, at betræk på de mest 
medtagne stole ville blive udbedret. Inden formand sluttede med at udtale, at 
Kirsebærhaven har en god og solid økonomi samt god tilslutning til huset og dets 
aktiviteter (og her særligt motionsrummet), rettede han en stor tak til centrets frivillige, 
uden hvilke Kirsebærhaven ikke ville være til. Derudover en stor tak til 
arrangementsudvalget for dets store engagement og ihærdighed for at få enderne til at nå 
sammen. Også en tak til PR-udvalget, som sørger for at få Kirsebærhaven kendt i 
offentligheden. 

Formanden anmodede herefter Ina Olesen om at fortælle lidt om visionerne for 
Kirsebærhaven fra 2017 til 2020. 

Ina Olesen gav et supplement til formandens beretning ved at fortælle yderligere om 
brochuren ”Visioner 2017-2020”, der lå omdelt. For at få ensomme ud i livet har der været 



arrangementer, hvor et medlem kunne tage en ensom med. Der har været afholdt møde 
med hjemmeplejen for at gøre opmærksom på Kirsebærhavens tilbud. Det har været lidt 
skuffende, at ved fællesarrangementer med spisning er de fleste gået hjem lige efter 
maden i stedet for at blive og snakke lidt med andre, muligvis kunne der opstå venskaber. 
Alle er velkomne til at fremkomme med forslag til aktiviteter, der kan fremme brochurens 
målsætning. 

Formandens beretning godkendtes ved akklamation. 

4. Kassererens beretning 

Kassereren Bothilde Vølkers gennemgik regnskabet, der er vedlagt. Kasseren fremlagte 
desuden budgettet for 2017. 

Regnskabet godkendtes ved akklamation. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var indkommet forslag om tilpasning af vedtægterne. 

Forslaget vedtoges ved akklamation. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til Brugerrådet  

2 medlemmer af brugerrådet ønskede ikke genvalg, alene Sønnich Andresen var villig til at 
modtage genvalg. 

De opstillede syv kandidater opnåede ved afstemning følgende resultater: 

1. Sønnich Andresen 37 stemmer 

2. Ina Olesen 36 stemmer 

3. Ib Thorbjørk 26 stemmer 

4. Ove Jensen 25 stemmer 

5. Tommy Poulsen 23 stemmer 

6. Ove Schaadt 20 stemmer 

7. Bent Tvede Andersen 19 stemmer 

Valgt som medlemmer af brugerrådet blev således Sønnich Andresen, Ina Olesen og Ib 
Thorbjørk. 

Til suppleanter blev herefter valgt Ove Jensen og Tommy Poulsen. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant 

Til revisorer genvalgtes Ove Schaadt og Ingrid Moldt. Gerhard Høstmark nyvalgtes som 
revisor-suppleant. 

8. Eventuelt 

Under dette punkt opfordrede Joanna Wolf tilstedeværende til at melde sig til 
arrangementsudvalget. 

Der meldte sig: 

Kirsten Asmussen 



Aksel Schmidt 

Bente Schmidt 

Anders Møller 

Solveig Meyhoff og 

Bent Tvede Andersen. 

Inger Lundsfryd spurgte, om hjertestarteren i Kirsebærhaven ikke kunne blive ophængt 
uden for. Joanna Wolf oplyste, at den tilhørte Ældresagen, og at det var denne forening, 
der skulle træffe afgørelse om det. Det ville i øvrigt kræve nogle installationer, og hun var 
selv glad for, at den hang inde i Kirsebærhaven. 

Holger Jørgensen spurgte, om der ikke var mulighed for at få en kreditkortsterminal. 
Bjarne Andreasen sagde, at det ville blive for dyrt. 

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til 
Joanna Wolf, der afsluttede mødet. 

 

 

 

…………………………….. 

Bjarne Andresen ( formand ) 

 

 

 

………………………………. 

Kaj Matthiesen ( dirigent) 

 

Brugerrådet har efterfølgende konstitueret sig således: 

- Bjarne Andresen – formand 

- Ib Thorbjørk – næstformand 

- Sønnick  Andresen – sekretær 

- Bothilde Vølkers – kasserer 

- Ina Olesen – medlem 

- Tommy Poulsen – suppleant 

- Ove Jensen - suppleant 


