Referart af ordinær generalforsamling i Ahelp2U afholdt lørdag den 4. marts 2017 kl 12 på
Kildegården.
Tilstede: Mariann Bidstrup Andreasen, Lisbeth Hallengreen Adler Nielsen, Torben Adler Nielsen,
Jeannie Lissau Johannessen, Anders Dinsen og Marianne Keis Dinsen
Afbud grundet sygdom fra Nanna Mallika Riedel og Pia Johannessen
1. velkomst ved formand Nanna.
Da Nanna var syg, bød næstformand Lisbeth velkommen
2. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen peger på Anders som dirigent og Marianne som referent. Begge vælges
enstemmigt.
Anders konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
3. Formanden og næstformandens beretning.
Lisbeth fortæller at der har været afholdt fastelavnsfest, julefest samt uddeling af 35
julekurve.
Der er p.t. dagligt folk der søger tøj fra lokalet.
Lindehøj kirke har et konfirmationshold med unge der ikke har råd til tøj til dagen. Lisbeth
skal over en aften med de sidste konfirmationskjoler til pigerne. Der mangler stadig tøj til
drengene. Luxlux kjolefirma vil donere nye kjoler til næsteår. Det er så skønt.
Præsten i kirken vil starte en indsamling til Ahelp2u når der på et tidspunkt holdes gospel,
hun vil også opfordre de andre kirker til at støtte os.
Af kommende arrangementer er fastelavn (afholdt 26/2), jule klippeklistre dag i december,
samt julefest med julemanden og uddeling af julekurve.
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
Marianne gennemgår regnskabet og det godkendes
5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle
Jeannie opfordrer til at oprette generalforsamlingen som begivenhed på Facebook fremover,
så det er lettere at huske og finde indkaldelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes på kr 150 pr år.
Herunder fremlægges et budget der viser at det løber rundt.
Der snakkes lidt om Knæk Cancer og salgsgruppe på Facebook hvor private kan sælge til
fordel for foreningen. Det er fine tiltag men Knæk Cancer falder uden for vedtægterne som
de er i dag og en salgsgruppe kræver megen energi og tid.
Fastholdelse af kontingentet vedtages enstemmigt.
7. Valg af næstformand
Lisbeth er villig til genvalg og ingen andre opstiller. Lisbeth vælges for de næste to år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marianne er på valg og villig til genvalg. Ingen andre opstiller. Marianne vælges for de
næste to år.
9. Valg af suppleanter
Vinnie (tilsagn pr mail) og Jeannie er begge villige til genvalg og vælges begge for det næste
år.

10. Valg af revisor
Mariann er villig til genvalg og vælges for det næste år uden modkandidater.
11. Eventuelt
Der snakkes igen om loppesalgsside men ingen melder sig til at styre det grundet stort
arbejde.
Jeannie foreslår rigtigt loppemarked hvor alt salg går til foreningen. Men det frygtes lidt at
det vil være et stort arbejde i forhold til udbytte.
Der snakkes samarbejde med f.eks. ADHD foreningen i forhold til arrangementer som
sanseoplevelser og naturoplevelser. Det er spændende ideér som bestyrelsen vil arbejde
videre med.
Der er lavet en fin sponsorbrochure for foreningen. Vi er meget taknemlige for det fine tryk.
Anders takker for god ro og orden og giver ordet tilbage til Lisbeth der takker Anders og afslutter
generalforsamlingen.
Marianne Keis Dinsen 4. marts 2017
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