Referat fra den ordinære generalforsamling
i ”Guldhøjs Støtter” (Støtteforening)
mandag den 17. februar 2020 kl. 19.00
1. Formanden bød velkommen til de fremmødte.
2. Dirigentposten blev Troels Stubager valgt til og han konstaterede, at vi
ikke havde formået at udsende indkaldelsen ud til alle støttemedlemmer
indenfor tidsrammen som er 4 uger. Dirigenten spurgte forsamlingen om
man kunne være enige om at fortsætte generalforsamlingen - og det blev
vedtaget.
3. Herefter var det formanden som kunne berette om, hvad der var sket
indenfor det sidste år på Guldhøj:
- der er kommet godt gang i alle 3 grupper (Service-, Café- og
Arrangement).
Servicegruppen har arbejde ihærdigt i et års tid nu på Guldhøj, det er
blevet til mange timers arbejde og til flotte resultater i hele huset.
Gruppen mødes fortsat hver onsdag formiddag.
Cafégruppen fungerer fint og tager hånd om de arrangementer/gæster
der kommer i huset. Håber dog på at flere vil besøge caféen.
Arrangementgruppen, som pt består af 2 personer er godt i gang med
planlægning af foredrag, film, markeder m.m.
- Vi har en ”maler”gruppe som kalder sig 60+, som sidder og maler en
gang om ugen i kælderen. De er blevet spurgt om de kunne tænke sig at
male/udsmykke væggene i kælderen – de har sagt ja, og går i gang
snarest.
- Der bliver lavet 2 toiletter i kælderen og det sørger Kommunen for.

Kommentarer til formandens beretning:
Troels:
Super godt arbejde fra gruppen
Anna:
Dejligt med det sociale i gruppen/grupperne
Helene:
Det første år er nu gået med at få det hele til at komme på
plads og fungere, nu skal vi bruge kræfterne på at komme
videre – og få skuden til at sejle hurtigere.
Jane:
Det er blevet fint i kælderen. Der skal gøres noget ved
gulvet i Aulaen,
Formandens beretning blev herefter godkendt.
4. Regnskabet blev gennemgået af Jane
Kommentarer til regnskabet:
Troels:
Guldhøj Støtteforening og Foreningen Guldhøj har en og
samme pengekasse og det er et fint overskud på kr.
14.423 som er indsat på bankkontoen.
Helene:
Meget af overskuddet er genereret før Støtteforeningen
blev dannet.
Jane:
Overskuddet fra suppearrangementet (ByForum) i
november blev overført til Caféen.
Frank:
Vil det sige at Støtteforeningens egenkapital er på kr. 704
– ja var svaret.
Jane:
Noget af inventaret fra Guldhøj er/bliver solgt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Der var indkommet et forslag fra Mona, som foreslår at §5 stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar
måned …. Ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned….
Begrundelsen er at det stort set er de samme mennesker som sidder i
begge bestyrelser og derfor kan man vælge at afholde Støtteforeningens
generalforsamling umiddelbart før Foreningen Guldhøj afholder sin
generalforsamling.
Ændringsforslaget blev vedtaget!
6. Der skal være 4-7 medlemmer i bestyrelsen heraf skal der være 1
medlem fra hver af de 3 grupper (service, café og arrangement).

Derudover udpeges 1 medlem af Foreningen Guldhøj til at være medlem
i Støtteforeningens bestyrelse. Herefter blev valget således:
Kaj Rasmussen, Jørgen Rasmussen og Anna Krogh er valgt for en 2-årig
periode.
Lonnie Braagaard, Lisbeth Happel og Jane Nielsen er på valg i 2021 og
Frank Andersen er suppleant frem til generalforsamlingen 2021.
7. Støtteforeningen har 2 stemmer til Foreningen Guldhøjs
generalforsamling. Kaj Rasmussen blev valgt som den ene og
Støtteforeningen finder selv den anden blandt vores medlemmer.
8. Som revisor blev Søren genvalgt for en 2-årig periode og Thorbjørn
genvalgt for en 1-årig periode.
9. Under evt. blev der diskuteret, hvordan vi kan rekruttere flere besøgende
til caféen og til huset (som lejere og/eller brugere).
- Ved f.eks. at stå på en stand ved ”åben by night” eller have åbent hus
på denne aften.
- Kunder i caféen må gerne komme ude fra 1-2 gange, før vi opfordrer
til et medlemskab.
- Jørn, som står for markedsføringen, efterlyser dialogmøder så idéerne
kan komme frit frem og der kan laves en handlingsplan fremadrettet og
hvordan og hvem der går i sparring med os.
- Vi skal vise at vi er professionelle.
- Nogle af foreningerne som er tilknyttet Guldhøj ytrer ønske om bedre
handicapforhold, for at kunne afholde aktiviteter i Guldhøj/Aulaen. Der
mangler elevator (den kommer, når Guldhøj har ”bevist” at vi kan klare
os selv).
- Der mangler teleslynge i Aulaen for at alle kan få den fulde udbyttet af
aktiviteten, som ved foredrag m.m.
- Der mangler tilgængelighed for handicapbilerne, hvis man er
selvkørende og sidder i kørestol. Hvor skal de parkere? Kunne der
etableres P-pladser i gården ved cykelskuret (ved lejlighederne)? Eller
kunne man anskaffe en ”trappelift” mellem etagerne?
- Guldhøj burde have flere mailadresser …..@guldhoj.dk til udsendelse
af referater/infomatr.
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