Referat fra Kirsebærhavens generalforsamling den 24. september 2021.
Formand fra brugerrådet, Sønnick Andresen bød velkommen og glædede sig over de mange fremmødte.
Samtidig gjorde han opmærksom på, at der var en fotograf til stede og hvis man havde noget i mod, at han
tog billeder, skulle man sige til. Sønnick Andreasen bød også velkommen til ny leder af aktivitet og
forebyggelse Mie Pedersen og til Christian Panbo, som holdt et spændende foredrag om sit liv og levned.
Herefter var der en kort pause, hvor der blev serveret kaffe og æblekage. Joanna udtrykte sin glæde over så
mange frivillige og takkede alle på deres dag ” FRIVILLIG FREDAG”. Christian Panbo blev herefter udråbt
som æresmedlem.
Generalforsamlingen begyndte kl. 15.00, hvor Sønnick Andresen bød velkommen og gik over til
dagsordenen:
Valg af dirigent: Christian Panbo blev valgt og konstaterede, at forsamlingen var lovlig og lovligt indvarslet.
1. Valg af stemmetællere: Uffe, Hulda og Anders
2. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt og er vedhæftet.
3. Kassererens beretning: Bothilde Völkers fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Bothilde fremlagde også budget for 2021, hvor der var spørgsmål til budget for glasværksted. Dette
blev begrundet med, at man allerede nu havde omkostninger på kr. 7.000.00. Der blev spurgt om,
hvorfor ovn ikke var under inventar, hvilket begrundedes med, at der sidste år var kritik af samlet
inventar og at man derfor valgte at specificere det.
4. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til Brugerrådet:
Poul Verner Nielsen, Ina Olesen og Ove Jensen blev valgt.
Suppleanter: Gerhard Høstmark og Jørgen Rasmussen blev valgt.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Ingrid Moldt og Ove Schaadt blev valgt.
Suppleant: Preben Asmussen blev valgt.
7. Eventuelt: Ove opfordrede alle medlemmer til at overholde parkeringsreglerne.
Ingrid Moldt takkede Christian Panbo og roste ham for hans menneskelige angement. Ernst Benkjer
gjorde opmærksom på, at man skulle værne om bestyrelse og hinanden og at man skulle bakke op
om Kirsebærhaven. Poul takkede for valget.
Sønnick takkede for den opbakning han havde fået, og for alle der havde støttet ham – især
personalet med Joanna som ildsjæl i spidsen for deres hjælpsomhed og altid gode humør. Sønnick
meddelte samtidig, at han genopstiller til seniorrådet. Sønnick fik herefter overrakt en gavekurv
efterfulgt af stående applaus.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.30
Aabenraa, den 24. september 2021
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