Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Aabenraa Kommune
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt mandag den 12. februar
2018 kl. 14.00 på Kirsebærhavns Aktivitetscenter, Kallemosen 58, Aabenraa.
Kirsebærhavens daglige leder Joanna Wolf bød velkommen og overlod ordet til formanden for Brugerrådet
Bjarne Andreasen.
Formanden bød også velkommen til de fremmødte og fortsatte med at introducere viceborgmester Ejler
Schütt (DF), der som optakt til den egentlige generalforsamling var blevet inviteret til at give et oplæg om
”Visioner og frivilligheden i Aabenraa Kommune”.
Ejler Schütt fortalte, at han i kraft af sit lange medlemskab (26 år) af Aabenraa Byråd havde siddet i næsten
alle udvalg – herunder også en periode i socialudvalget. Hans helt overordnede ønske og målsætning for
Aabenraa Kommune var, at det skulle være ”en god kommune at leve og bo i for alle”. I den forbindelse var
han meget glad for, at kommunen havde et center som Kirsebærhavens Aktivitetscenter, som mange ældre
nød godt af. Han understregede, at han vurderede frivilligheden som værende meget vigtigt for den gode
succes.
Formanden takkede for Ejler Schütt for indlægget og åbnede efter en kaffepause generalforsamlingen, som
i henhold til vedtægterne havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til Brugerrådet - på valg er:
Bjarne Andreasen (modtager genvalg)
Bothilde Völkers (modtager genvalg)
Ove Jensen – afløser for Ib Thorbjørk (modtager genvalg)
Suppleant Tommy Poulsen (modtager ikke genvalg)
Ny suppleant efterlyses
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt
Ad pkt. 1. Kaj Matthiesen blev valgt til dirigent med akklamation.
Ad pkt. 2. Ingrid Moldt og Holger Jørgensen blev valgt til stemmetællere med akklamation.
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Ad pkt. 3. Formand Bjarne Andreasen aflagde beretningen, som blev taget til efterretning.
Ad pkt. 4. Kasserer Bothilde Völkers gennemgik driftsregnskabet for 2017 samt status for Kirsebærhavens
formueforhold ved udgangen af 2017. Efter spørgsmål fra salen oplyste kassereren, at der i det på generalforsamlingen omdelte regnskab var en trykfejl i balancebeløbet for driftsregnskabet for 2017. Det korrekte
balancebeløb er 251.765 kr. og ikke som anført 251.756 kr. Desuden oplyste kassereren, at driftsunderskuddet i 2017 primært skyldtes en udgift på 55.590 kr. til ompolstring af stole i den store sal samt en udgift
på 57.650 kr. til indkøb af ny opvaskemaskine. Kassereren beklagede, at budgettet for 2018 ikke var blevet
runddelt.
Regnskabet blev godkendt og meddelte dermed decharge til bestyrelsen.
Ad pkt. 5. Dirigenten gjorde opmærksom på, at indkaldelsen til generalforsamlingen i pressen og på centrets brochure var uden angivelse af dagsorden, hvilket ikke var i fuld overensstemmelse med vedtægterne.
Bestyrelsen beklagede og oplyste, at udeladelsen af dagsordenen de to steder skyldtes de ret store trykkeomkostninger. Samtidig fremsatte bestyrelsen derfor forslag om ændring af første afsnit i vedtægternes §
11 – generalforsamling, således at kun indkaldelse ved opslag på centret samt på centrets hjemmeside skal
være med angivelse af dagsorden. Indkaldelse ved opslag på centrets brochure samt i dagspressen behøver
ikke at være med dagsorden.
Ændringsforslaget blev godkendt.
Ad pkt. 6. Der var ingen forslag om nye kandidater til bestyrelsen, hvorefter Bjarne Andreasen, Bothilde
Völkers og Ove Jensen blev genvalgt med akklamation. Da Ove Jensen som afløser for Ib Thorbjørk var indtrådt i bestyrelsen midt i en periode er hans genvalg kun gældende for et år.
Som suppleanter blev foreslået Jørgen Schønning og Bent Dahl-Olsen, som begge blev valgt med akklamation.
Ad pkt. 7. Som revisorer blev foreslået Ingrid Moldt (genvalg) og Ove Schaadt (genvalg). Begge blev valgt
med akklamation. Som revisorsuppleant blev Gerhard Høstmark genvalgt med akklamation.
Ad pkt. 8. Fra flere sider blev anført, at det måske kunne være en god ide at vælge formand og evt. kasserer under separate punkter på dagsordenen. Bestyrelsen lovede at undersøge sagen nærmere og evt. fremkomme med et forslag om vedtægtsændring på næste ordinære generalforsamling.
Joanna Wolf meddelte at Kirsebærhaven har ansat en ny medarbejder Fleur Mørk, som vil starte 1. marts
2018.
Joanna Wolf efterlyste nye medlemmer til arrangementsudvalget. Flere mødedeltagere meldte sig og arrangementsudvalget består herefter af Bente Tønder, Solveig Meyhoff, Kirsten Asmussen, Ove Jensen, Else
Marie Boisen og Xenia Friborg.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og Bjarne Andreasen takkede dirigenten for sin indsats, hvorefter han gav ordet til den daglige leder Joanna Wolf, som afsluttede mødet.
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………………………………………………………………..
Bent Dahl-Olsen (referent)

……………………………………………………………………
Kaj Matthiasen (dirigent)

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Bjarne Andreasen, formand
Sønnich Andresen, næstformand og sekretær
Bothilde Völkers, kasserer
Ina Olesen, bestyrelsesmedlem
Ove Jensen, bestyrelsesmedlem
Jørgen Schønning, suppleant
Bent Dahl-Olsen, suppleant

Bestyrelsen valgte Ove Jensen som formand for arrangementsudvalget.
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