Generalforsamling Seniorgården Tarm 2022
Fredag d. 28. januar 2022 kl. 9.30
Antal deltagere inkl. brugerrådet: 22
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet
Referat:
1. Valg af dirigent.


Bent Andersen

2. Valg af referent.


Janne Nielsen

3. Valg af stemmetællere.


Bente Kallestrup og Elsebeth Torbøl

4. Formandens beretning.


Beretningen blev læst op, da formanden af forsigtigheds hensyn ikke deltog, da der er
risiko for coronasmitte i hjemmet. Se beretningen bilag 1.

5. Regnskabsfremlæggelse ved aktivitetslederen.


Aktivitetslederen deltog virtuelt, da der er risiko for coronasmitte i hjemmet. Se
regnskabsfremlæggelsen bilag 2.

6. Indkomne forslag.


Ingen indkomne forslag

7. Valg af medlemmer


Rita Aagaard, Jonna Knak Hansen og Susanne Vissing stiller op og blev valgt. Tillykke
med valget.

8. Valg af suppleant.


Estrid Nielsen stiller op og blev valgt.

9. Eventuelt.







Janne siger tusind tak for samarbejdet og engagementet til afgående medlemmer Bente
Kallestrup og Aase Kassentoft.

Jonna fortælle om Træning i naturen som hun er frivillig på. Der er 10 på holdet.
Flere er velkommen mandag kl. 13.30 - 14.30 med start ved Englændergraven,
Ny aktivitet ” Café med….” en fredag formiddag 1 gang om måneden. Et tiltag
som vi har modtaget puljemidler til. Det giver os mulighed for at inviterer ikke
medlemmer. Det kan være foredrag, musik mm. I kan finde flyer i forhallen.
Mandagsgutterne var lige i gang én gang i november, derefter har vi desværre
været nedlukket. Men nu er vi i gang igen. Se flyer i forhallen.
Onsdagspigerne er også starte op. Her kan I også finde flyers i forhallen

Side 2 af 4









Hyggegruppen kunne godt tænke sig flere medlemmer.
Bowl er vi 8 - 10 personer der spiller. Det er et sjovt spil.
Bedstemor og bedstefar fortæller er en gruppe, hvor vi taler om gamle dage. Alle
medlemmer er velkommen.
Gummiholdet begynder her i februar. Vi er 5 - 6 personer. Vi kan også bruge flere
medlemmer. Vi hygger os og snakker meget.
Der er ønske om pileflet. Estrid tager ønsket med til brugerrådet
Kom også gerne til bordtennis. Alle kan spille sammen.
Tak til Bent S. Andersen for at dirigere os godt igennem generalforsamlingen.

Bilag 1: Formandens beretning
Bilag 2: Aktivitetslederens økonomiberetning og orientering.

Referent: Janne Nielsen
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Bilag 1. Formandens beretning.
Året 2021 sluttede som den begyndte . Corona – nedlukning –restriktioner – håndsprit – mundbind –
afstand. Sidste generalforsamling blev udsat og udsat.
Den 28.maj blev den afholdt. Den 25. maj blev der lukket op igen og rigtig mange var blevet vaccineret
1.gang. Det gav håb og solen skinnede. Vi kunne åbne op igen.
Den 2. juni havde vi Banko for første gang med afstand. Det gik godt, folk hyggede sig.
Vi fik holdt sommerfest i salen den 16 juni. Der havde vi besøg af grågæssene fra Videbæk, der
underholdt med god musik og sang. De var sponsoreret af fonden. En dejlig aften med megen hygge og
god mad. Vi var nogen og fyrre.
Efter sommerferien startede vi op med banko d. 4. august. Der var stor begejstring for at være tilbage
igen. Stor glæde og megen snak. Én kommentar, jeg har glædet mig så meget, at jeg næsten ikke har
sovet i nat.
Den 18. august havde vi Åbent Hus fremstød i Daglig Brugsen og i Løvbjerg. Der blev snakket med
mange og udleveret mange folder – et godt tiltag.
Åben Hus mandag d. 23 august var rigtig godt besøgt og flere nye ansigter, som også er blevet
medlemmer.
Alle holdene kommer nu i gang – og det kører godt derudad med: bowls - læsekreds – kortspil –
gymnastik – bedstemor fortæller – smykkeværksted – glas – gummi billard – engelsk –
mandagsgutterne – onsdagspigerne. Men vi kunne godt være lidt flere på nogle af holdene.
Banko fortsætter første onsdag i måneden med god tilslutning og godt humør. Tak til Henning vores
opråber og indkøber af gevinster, du gør det godt. Også tak til Astrid for hjælp ved computeren.
Vi havde Fællesspisning den 27. sept. Et godt arrangement. Vellykket med god musik.
Onsdag den 20. oktober var der markedsdag med gæster fra de andre byer i kommunen. Der var flot
stillet op – fine ting – en del gæster, men ikke så meget handel.
Ålegilde den 25. oktober – en fantastisk dag. Der blev spist og drukket – spillet god musik og sunget. En
sf de dage, hvor folk ikke ville hjem
Julefrokosten i salen den 29. november. Vi var 46 og fik serveret juleplatte. Det var nemt og godt. Vi
havde amerikansk lotteri, rigtig sjovt, det gav en ekstra god stemning og samtidig et pænt overskud.
I 2021 fik vi nyt gulv på i cafeen, sikke en pynt. Og så fik vi også nye flotte stole. Hvor ser det godt ud,
og så sidder vi også godt i dem.
I 2021 er der blevet arbejdet meget med at gøre Seniorgården pengeløs. Vi betaler med kort på det nye
kasseapparat. Det har været en udfordring for personale og brugere. Men det går faktisk helt godt
efterhånden. Stor tak til Finn, du har været fantastisk til at hjælpe bruger i gang med at få kortet
installeret. TAK.
Klubben har jo holdt åben hele tiden. Det har været så godt for vores brugere og deres pårørende. Stor
ros til personalet for alle deres tiltag for brugerne. De der er på fb. har kunnet følge med i mange af
deres små arrangementer.
Tak til Janne og personalet for altid at være positive og smilende.
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Vi har et håb og tro på at ALT bliver godt igen i 2022. Et håb om at vi igen kan mødes og samles som
før. Et håb om, at vi igen bliver rigtig mange, der bruger Seniorgården og ser mulighederne og
tilbuddene her. Vi har brug for hinanden og samværet. Vi skal fortsat passe på hinanden og os selv.

Bilag 2: Regnskabsfremlæggelse januar 2022 Seniorgården v/Janne Nielsen.
Regnskabsåret 2021.
Budget:
Seniorgårdens budget er i øjeblikket ved at bliver lagt sammen med de øvrige fire aktivitetscentre, jeg
er leder for. Fremover vil jeg stadig kunne giver jer et overblik over budget detaljerne i det åbne tilbud
her i Tarm.
Jeg har dog ikke teknisk adgang til detaljerne i budgettet i øjeblikket.
Budget opfølgningen for hele Aktivitetsområde viser et underskud i 2021. Årsagen er manglende
indtægter pga. corona og store administrative udgifter til bl.a. pc- og medielicenser. Underskuddet
bliver dækket af overførte midler fra 2020.

Brugere af Seniorgården Tarm:



2020 (inden nedlukning pga. corona): Medlemmer 357 + daghjem 20 og frivillige 58 i alt: 435
brugere af Seniorgården Tarm.
2022 nuværende: Medlemmer 219 + daghjem 25 og frivillige 54 i alt: 298 brugere af
Seniorgården Tarm.

Nyt i 2022:






Støt fortsat op om genåbningen af Seniorgården Tarm - tag naboen med.
Bekæmpelse af ensomhed. Vi har fået 37 timer til en projektstilling der skal være med til at
bekæmpe ensomhed i lokalområder og i eget hjem ”Nærvær nærved”.
Vi har fået en opnormering af personaletimerne på 8 timer pr. uge.
Medlemskab pr. 1. januar 2022 - 31. juli 2022: 250 kr. 1. august 2022 - 31. juli 2023: 420 kr.
RKSK betalingskort på Seniorgården Tarm. Deadline inden for de næste par måneder. Husk vi
har frivillige der gerne vil hjælpe jer med oprettelsen.

