AHELP2U

Årlig generalforsamling på Kildegården, Klausdalsbrovejs lokaler, 2730 Herlev.
Til stede:
Nanna, Lisbeth, Marianne, Torben, Heidi, Jeannie og Pia fra bestyrelsen.
Mariann som medlem af foreningen.

Alle deltagerne havde betalt kontingent som det fremgår af vedtægterne.

1, Velkomst ved formand Nanna Mallika Riedel Frank
2, Dirigent: Marianne
2, Referent: Pia.
3, Formanden Nanna og næstformanden Lisbeth berettede om året der, var gået i foreningen,
herunder julekurve, julefest, fastelavn, klap et lam mv. At foreningen havde fået et legat af
kommunen.
3, De berettede også om det kommende års planer og arbejder, herunder der skal holdes en
sammenkomst; mænd med værktøj i lokalet, det trænger til en opfrisker. Ny julefest og fastelavn.
Om der var stemning for indsamling til det nye års julekurve. Næstformanden Lisbeth skal holde
foredrag på Herlev kro for handelsstadsforeningen.
4, Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.
5, ingen.
6, kontingent fastholdes og blev enstemmigt vedtaget.
7, Nanna enstemmig genvalgt i 2 år, og hun modtog valget.
8, Pia og Torben blev enstemmigt genvalgt i 2 år, og de modtog begge valget.
9, Heidi og Jeannie blev enstemmigt genvalgt i 1 år, og de modtog begge valget.
10, Ina har forladt foreningen, så Mariann blev enstemmigt valgt, og hun modtog valget.
Mariann Bidstrup Andreasen Kiselvej 7B, 1 tv, 2730 Herlev. 29 92 64 59
11,
Konfirmationskjoler, har vi fået masser af, og havde lidt svært med at komme af med dem, så vi
sendte en hel del videre til bla. Fyn.

1

AHELP2U

Nøgler, der er ønske om, at omstille nøglesystemet til nøglekort, dette ser Lisbeth og Torben videre
på.
Der har været holdt møde i lokalet med de hjælpere, der kommer ofte. Referat at dette møde hænger
i lokalet.
Der har været en episode i lokalet, som gør at vi må stramme reglerne op, så man udelukkende
møder op med respekt for den / de personer, der er til stede. Episoden må medføre, at vi skal være
mere obs på, at værne om hinanden, og ikke dømme på forhånd.
Men man må også kunne modtage kritik, når den så kommer, der er en grund til, at nogen føler sig
såret eller lign.
Der er lavet en vagtplan, som kan ses i gruppen ”de gæve”
Lokalet holder ferie lukket i ugerne 28-29-30.

Det skulle undersøges, om det var muligt at holde en gøglerfest, med så kort varsel – det skulle ha
været den 12/7, men det var ikke muligt. Den er stadig in mente.

Referatet er godkendt af bestyrelsen den 16. juli 2014
Pia Lissau Johannessen
Bestyrelsesmedlem
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