
 

- hvor Ældre hjælper Ældre i Gentofte 

Referat af generalforsamling 30.marts 2017 
kl. 10,04-10,50 

Bestyrelsen tilstede: Formand Leif Madsen, Ib Andersen, Bent Enkebøll, Gert Ibsen, Niels Hansen, , Elsie Petersen 

og Anita Enkebøll. 

Suppleant: May-Britt Velin 

Derudover var der 38 medlemmer 

Dirigent: Preben Mosolff  

Referent: Mogens Laursen 

  Dagsordenspunkter Bemærkninger og beskrivelser 

1.   Valg af dirigent Preben Mosolff blev enstemmigt valgt 

2.   Valg af referent Mogens Laursen blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 

3.   Formandens beretning fremlægges til  
godkendelse 

Se venligst medsendte beretning. Formandens 
beretning blev enstemmigt godkendt. 

3a. Telefonstjernen og besøgstjenesten Kirsten Haman redegjorde for telefontjenestens arbejde. 
Belønningen for dette arbejde er, udover at snakke med 
en del ældre medborgere, tilbud om deltagelse i bl.a. 
Nytårskur og sommerudflugt. Kirsten opfordrede alle til 
at finde flere ældre, der ønsker at blive ringet op fra 
telefonstjernen. 
Anita Enkebøll opfordrede alle til at finde flere, der 
vil være med i besøgstjenesten. Der er i øjeblikket 7 
personer i denne tjeneste. 

4.   Regnskab fremlægges til godkendelse Elsie Petersen fremlagde regnskabet for 2016 og 
oplyste, at vi har en bankbeholdning på kr. 136.127,90 
og en kassebeholdning på 3.383,00. 
Grethe Kamper blev valgt til at føre foreningens regnskab 
i stedet for formanden. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

5.   Behandling af indkomne forslag Per Jacobsen efterlyste svar fra bestyrelsen på 2 år gamle 
forslag fra Per Jacobsen og Søren Kjærulff. Formanden 
undskyldte for manglende svar ved at indrømme at 
bestyrelsen havde glemt at drøfte disse. 
Bestyrelsen blev pålagt at svare forslagsstillerne 
indenfor 14 dage. 
Per Jacobsen efterlyste et punkt under eventuelt, da han 
havde sendt dette til formanden tidsnok til at det kunne 
komme på dagsordenen. Hertil svarede formanden, at 



  
5.   Behandling af indkomne forslag han ikke havde modtaget nævnte punkt på sin mail. 

Jørgen Christensen (Alfredo) opfordrede Per Jacobsen til 
at have kunnet overbringe punktet til formanden 
personligt, men det afviste Per Johansen på det 
kraftigste at ville gøre. 
Per Jacobsen fortalte om problemer med 
nøglepersonen på onsdagsholdet. Dette problem afviste 
formanden at diskutere, da det er en personsag, som 
ikke hører hjemme på en generalforsamling. 

Søren Kjærulf anbefalede, at man i ansøgningen til 
kommunen angav, hvor mange telefonopkald 
telefonstjernen foretog om året, for at skabe goodwill 
i kommunen. 
Karin Rasch anbefalede, at man i ansøgningen til 
kommunen fortalte, hvilke aktiviteter, der udgår 
fra Idehuset. 
Hertil svarede Elsie Petersen, at disse punkter 
allerede indgår i ansøgningen til kommunen. 

6.   Fastsættelse af kontingent Kontingentet blev fastsat til kr. 200,00/år betalt på én 
gang ved sæsonstart eller delt over 2 gange á kr. 100,00. 

7.   Godkendelse af budget Budgettet for 2017 blev vedtaget med en udgift på 
kr.74.000,00 og fællesudgifter til bl.a. kontorhold på kr. 
26.000,00. 

8.   Valg af formand. (I lige år) Leif Madsen fortsætter som formand. 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelsen udvides med 1 medlem 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Ib Andersen, Elsie Petersen, Anita Enkebøll. 
Nyvalgt i bestyrelsen er May-Britt Velin. 

10.   Valg af revisor. Curt Lundby Petersen modtager 
genvalg 

Curt Lundby Petersen blev enstemmigt genvalgt. 

11.   Valg af revisorsuppleant. Henrik Lange 
modtager genvalg 

Henrik Lange blev enstemmigt genvalgt. 

12.   Eventuelt I anledning af vores 20-års jubilæum påtænker 

bestyrelsen at fejre det ved at arrangere en fest den 11. 

september 2017 for alle medlemmer (med ledsager). 

Grethe Kamper havde tilsendt bestyrelsen en stribe 

alternative forslag, som bestyrelsen vil gennemgå 

for derefter komme med deres endelige forslag. 

13.   Mødet sluttede i god ro og orden kl. 10,50 
  

 


