Generalforsamling Aktivitetshuset Ringkøbing
Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 14
Deltagere: 12 personer (inkl. brugerråd, leder og en medarbejderrepræsentant).
Referat:
1. Valg af dirigent



Jørgen Hansen blev valgt.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere


Er ikke nødvendig.

3. Formandens beretning


Det har været et specielt år, hvor vi næsten ikke har set hinanden. Tak til brugerråd og
til Lone og Janne. Lis opfordrer alle til at møde op til arrangementerne. Som ny
formand har der ikke været meget arbejde pga. corona. Lis glæder sig til den
kommende tid.

4. Aktivitetshusets leders beretning




Kort beretning fra leder der fortæller at alle tilbud for medlemmer har været lukket og
derfor er der ikke et budget at fremlægge i dag. Janne fortæller om gratis medlemskab
til og med 31. juli 2021. Kommunen har desuden besluttet at aktivitetscentrene skal
være kontantløse, hvilket betyder at alle skal have et RKSK betalingskort at betale med.
Janne siger mange tak til de brugerrådsmedlemmer der udgår i dag. Tak for jeres store
arbejde.

5. Fremlæggelse af anvendte midler fra formuen v/formanden



Formuen er blev ved sidste generalforsamling overført til som brugerrådets ansvar.
Der er ikke brugt penge fra fonden det sidste års tid bortset fra negative renter.

6. Behandling af Indkomne forslag


Der ingen forslag kommet ind.

7. Valg af 4 medlemmer til brugerrådet





Margery McGregor er valgt
Hanne Olesen er valgt
Tove Nielsen er valgt
1 vakant. Brugerrådet gives mandat til at supplere sig selv.

8. Valg af 2 suppleanter



Leif Jepsen er valgt
Verner Kristensen er valgt
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9. Evt.





Helge Lydersen siger tak for 6 år i brugerrådet. Helge har været med fra begyndelsen både i
opgang og under de udfordringer der også har været.
Hanne Olesen fortæller at der er et ønske om en keramikovn.
Lis Jessen siger tak til Jørgen Hansen for professionel udført dirigent rolle.
Lis Jessen siger også mange tak til afgående brugerrådsmedlemmer.

Efter mødet konstituerede brugerrådet sig med formand og næstformand.



Formand Lis Jessen
Næstformand Kis Vestergaard

Referent: Janne Nielsen

