Referat af generalforsamling i Ejegodscentrets Støttekreds 22.maj 2017
Referat udfærdiget ud fra den udsendte dagsorden.

Ad 1: Tommy Fritzen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev konstateret
lovlig indvarslet. Formanden referent.
Ad. 2:Bestyrelsen beretning blev oplæst og godkendt.
Beretningen vedlægges som bilag.
Ad 3:Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. Regnskabet vedlægges
som bilag.
Ad 4:Uændret kontigent.
Ad 5: Der var fremkommet forslag fra Ole Kochen om nedlæggelse af Støttekredsen.
Der var en god snak om forslaget, som endte med, at mere en 2/3 af de fremmødte
stemte for nedlæggelse, hvorfor der blev aftalt indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling TORSDAG d. 8. JUNI 2017 KL. 1845 PÅ EJEGODSCENTRET.
Særskilt indkaldelse vil blive sendt.
Ad 6: Valg: På valg var Annemarie Fink, Helle Christiansen og Ela Schioldann, som
alle blev genvalgt.
Ad 7: Valg af suppleanter, på valg var Anne-Mari Sandal og Ole Kochen, som begge
blev genvalgt.
Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg var Edel Lorentsen og Ove
Lorentsen, begge b lev genvalgt.
Ad 9: Ingen havde noget til punktet.
Ad 10: Conni startede med at takke for tilskuddet til 25 års jubilæet, som var en
stor succes. Man har også valgt at holde Høstfesten i Slangeruphallen. Den årlige
skovtur er på Vikingepladsen i Frederikssund..
Der er ansat en ny forstander Signe Mørkøv Poulsen, som er tiltrådt den 1.maj
2017.

Tidligere tilsyn fra Frederikssund kommune, erstattes nu af tilsyn fra socialenheden
hvor der lægges vægt på trivsel og medbestemmelse, de kan dog ikke komme med
påbud.
Personalet løber stærkt, for at få det til at hænge sammen, personalegruppen kigger
nu på de langtidsfriske , det vil sige, hvad er det der gør, der ikke er sygemeldinger
fra dem.
Økonomien er ok, og Conni er nu fremover med til økonomimøderne.
Kernen er nu delt i to, et unge og et serviceteam, og mange brugere har nu
mulighed for at prøve at arbejde på et andet værksted .
Der har været besøg af en musikterapeut, som viser at alle har brug for musik, der er
musiktilbud hele ugen, og alle kan være med i bandet.
Der er nu 8 værksteder, og 3 teams med hver sin teamleder som skal melde tilbage
til Conni.
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