
                                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                       

 

-  hvor Ældre hjælper Ældre i Gentofte                   

 

Referat af generalforsamling 7.marts 2018 
kl. 10,00-10,40 

Bestyrelsen til stede: Formand Leif Madsen, Ib Andersen, Bent Enkebøll, Gert Ibsen, Niels Hansen, May-Britt 

Velin, og Anita Enkebøll. 

Suppleant: 

Der var der 31 medlemmer incl. betsyrelsen 

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 forslået af bestyrelsen og valgt. 

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse Formandens beretning fremlagt og godkendt af alle 
deltagere. 
Beretningen fremsendes med referatet 

3a Kirsten Hamann fra telefonstjernen og Anita 
Enkebøll fra besøgstjenesten ønsker ordet  

Det går godt med telefonstjernen. Der er 2 personer, 
der er 90 år. Kirsten opfordrer alle fremmødte til at 
sprede budskabet omkring telefonstjernen. 
Anita opfordrer alle til at finde personer til 
besøgstjenesten. 

4. Regnskab fremlægges til godkendelse  Regnskabet fremlagt og godkendt.  

5. Forslag behandles Ingen indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent Kontingent fastholdes på 2x100 kr. pr. år 

7. Budget godkendes Budget fremlagt og godkendt 
Budget fremsendes med referatet 

8. Leif Madsen afgår som formand og bestyrelsen 
havde som forslag Tom Nordvi Jensen ny formand. 
 
Valg af formand I lige år 

Tom Nordvi Jensen blev énstemmigt valgt til ny 
formand for Idehuset. 
 

8a Nuværende formand ønsker ordet Før formandsvalget holdt Ib Andersen en tale for den 
afgående formand med tak for samarbejdet igennem 
de mange år.  
Talen sendes med dette referat. 
 
Leif Madsen holdt derefter sin tale, hvor han bl.a. 
takkede for det gode samarbejde med bestyrelsen 
gennem mange år. 
Også denne tale medendes dette referat. 



8b Evt. ny formand ønsker ordet Tom Nordvi Jensen takkede for valget og fortalte bl.a. 
om sine mange bestyrelsesposter, han havde haft 
gennem årene, og flere gange som formand. 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Bent Enkebøll, Niels Hansen og Gert Ibsen blev genvalgt 
for næste periode. 

10. Valg af revisor Curt Lundby Petersen blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisorsuppleant. Forslag Henrik Lange Henrik Lange blev enstemmigt genvalgt. 

12. Eventuelt Grethe Kamper takkede for turen til Hundested 

Formanden udleverede 2 flasker rødvin med kuvert til 

Grethe Kamper, Curt Lundby og  Leif Olsen som tak for 

assistance med regnskabet 

13. Mødet sluttede i god ro og orden kl. 10,40  

Ad. Pkt. 08: Leif Madsen ønsker at trække sig. Bestyrelsen foreslår Tom Jensen, Video mandag. 
Ad. Pkt. 09: På valg er: Bent Enkebøll, Niels Hansen, Gert Ibsen, som er villige til genvalg 


