Referat fra
Kirsebærhavens generalforsamling den 8. marts 2019
Kirsebærhavens daglige leder Joanna Wolf bød velkommen og glædede sig over så
mange fremmødte.
Formanden for brugerrådet, Bjarne Andreasen, bød velkommen og gav ordet til årets
gæstetaler, Bent Sørensen, næstformand for Social- og sundhedsudvalget fra partiet
Venstre.
Bent Sørensen talte om organisationen af og opgaver for udvalget og de administrative
medarbejdere i forvaltningen vedrørende de ældre medborgere i Åbenrå kommune.
Bjarne Andreasen takkede Bent Sørensen for oplægget, der gav anledning til forskellige
spørgsmål, der dog vedrørte konkrete spørgsmål, der lå uden for Bent Sørensens område.
Efter en kaffepause med æblekage gik forsamlingen over til generalforsamlingen, der
havde 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 til Brugerrådet – på valg er:
Ina Olesen (modtager genvalg)
Sønnick Andresen (modtager genvalg)
Ove Jensen (modtager genvalg)
- valg af 2 suppleanter: Bent Dahl-Olsen (modtager ikke genvalg) og
Jørgen Schønning (modtager genvalg)
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Bent Sørensen foresloges som dirigent og valgtes 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 Julie Toft blev valgt.
3. Formandens beretning

Bjarne Andreasen gennemgik sidste års største begivenheder efter at have annonceret 5
års jubilæumsfesten for Kirsebærhaven den 26. august 2019, hvor der vil komme en
overraskelse. Han oplyste, at Kirsebærhaven er bundet af lejemålet i boligforeningen indtil
2032. Han udtalte endvidere en stor tak til de frivillige. Endvidere til de ansatte, der
trækker i de rette tråde.
Året begyndte som vanligt med åbningsfesten, hvor der var fuldt hus. Der har været besøg
af en dilettantforestilling, hvor vi fik rørt lattermusklerne. Der har naturligvis også været
afholdt generalforsamling. Der var et velbesøgt foredrag om "Det gamle Åbenrå".
Malegruppen har afholdt vernissage. Påskefrokosten var en succes. Ved fællesspisningen
underholdt "De glade pensionister". De frivillige tog på tur til Esbjerg, hvor de efter besøg
på en kollegainstitution fik en rundvisning på Esbjerg havn. Ved Skt. Hansfesten holdt Bent
Dahl-Olsen båltalen. Bjarne udtalte en tak til de frivillige, der gjorde hovedrent i
sommerferien og fortalte, at det var meget hyggeligt, og deltagerne havde det faktisk rart. I
september fik vi besøg fra Grønnegadecentret i Hillerød. Ved den nationale frivilligdag
holdtes der en fest for de frivillige, hvor politikere serverede. Sundhedsugen gik godt, og
forventes gentaget i år. Det opnåede resultat sattes så over styr et par dage efter, hvor der
var tur til Cittipark. Mortensaftensfesten havde perfekt underholdning fra husorkestret.
Bussen kørte så til Fördepark et par dage efter. Julefrokosten var så efterspurgt, at den
måtte holdes to gange over to dage.
Beretningen godkendtes.
4. Kassererens beretning
Bothilde Völkers gennemgik det udleverede regnskab for 2018..
Tilbagebetaling 25.000 kr. af bevilgede fondsmidler gav anledning til spørgsmål. Det
drejede sig om fondsmidler i henhold til § 79, som ikke var anvendt. 5.000 kr. vedrørte
træværkstedet, og 20.000 kr. vedrørte kørsel for demente til mandagsaktiviteten "Kom i
form i glant selskab"; denne kørsel kom aldrig i gang. Reglerne er sådan, at fondsmidler
skal anvendes til formålet, og når dette ikke er sket, skal pengene returneres til
kommunen.
Et spørgsmål vedrørende køkkenet blev besvaret dermed, at køkkenet skal balancere
økonomisk og blandt andet betale den ansatte i køkkenet.
Der spurgtes til huslejen. Den er på ca. 700.000 kr. pr år og betales af kommunen; som
nævnt uopsigeligt til år 2032.
Regnskabet godkendtes og forsamlingen meddelte dermed at bestyrelsen fritages for
ansvar.
Budget for 2019 blev forelagt; gik i det store og hele ud på det samme som 2018.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg af medlemmer til Brugerrådet – på valg er:
Ina Olesen (modtager genvalg)
Sønnick Andresen (modtager genvalg)

Ove Jensen (modtager genvalg)
Ud over de tre medlemmer, der ville modtage genvalg, foresloges Carl Petersen som
medlem, og der blev derfor foretaget skriftligt kampvalg.

Resultaterne blev
Sønnick Andresen

87 stemmer

Ove Jensen

83 stemmer

Ina Olesen

80 stemmer

Carl Petersen

35 stemmer

Sønnick Andresen, Ove Jensen og Ina Olesen var derfor valgt.
Ved valg af 2 suppleanter modtog Bent Dahl-Olsen ikke genvalg, mens Jørgen Schønning
ville modtage genvalg.
Som ny suppleant blev foreslået Carl Petersen og Uwe Matzen ud over Jørgen
Schønning. Der blev derfor foretaget kampvalg.
Resultaterne blev:
Jørn Schønning

80 stemmer

Carl Petersen

57 stemmer

Uwe Matzen

16 stemmer

Jørn Schønning og Carl Petersen var derfor valgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Som revisorer blev foreslået Ingrid Moldt (genvalg) og Ove Schaadt (genvalg). Begge blev
valgt med akklamation. Som revisorsuppleant blev Gerhard Høstmark genvalgt med
akklamation.
8. Eventuelt
Der fremsattes forslag om, at regnskabet vedrørende arrangementer, busture og aktiviteter
udspecificeres for hvert område. Forslaget blev taget til efterretning.
Kaj Matthiasen foreslog, at der til generalforsamlingen kom andre indslag end politikere.
De seneste tre var ikke de annoncerede, der havde meldt afbud.
Parkeringssituationen drøftedes. Joanna meddelte, at der ikke var mulighed for flere
pladser.
Joanna Wolf efterlyste nye medlemmer til arrangementsudvalget. Flere mødedeltagere
meldte sig og arrangementsudvalget består herefter af: Else Marie, Ernst, Gisela, Lillian,
Bente og Gunnar. Fra brugerrådet deltager Ove Jensen.

Der er etableret et rejseudvalg bestående af: Else Marie, Carl, Marie, Birgit, Ingrid og
Margit samt Sønnick fra brugerrådet.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. Bjarne Andreasen takkede dirigenten
for dennes indsats og overgav en vingave. Joanna Wolf afsluttede mødet.

Referat: Birthe Fuchs og Bent Tvede Andersen

____________________________
Bjarne Andreasen (formand)

_________________________
Bent Sørensen (dirigent)

Brugerrådet har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Bjarne Andreasen
Næstformand Sønnick Andresen
Kasserer Bothilde Vølkers
Sekretær (suppleant) Jørgen Schjøning
Brugerrådsmedlem Ina Olsen
Brugerrådsmedlem Ove Jensen
Brugerrådsmedlem (suppleant) Carl D. Petersen.

