Generalforsamling
Den 16.september 2016 kl. 16.30-17.00 i kantinen på Ejegod

Referat
Sag nr. 1

Valg af dirigent.
Kim Rockhill blev valgt til dirigent.

Sag nr. 2

Bestyrelsens beretning
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 møder: dec, jan, maj
og sept.
Overordnet har det været et stille år i pårørende-rådet, her er nogle af de
emner som vi har behandlet:
-Vi har budt Conni velkommen som daglig leder på Ejegod.
-Vi føler at der er et højt informationsniveau og vi føler os godt orienteret om
hvad der rør sig på Ejegod.
-Formanden for Støttekredsen på Ejegod har deltaget i et af møderne og
fortalt om kredsens arbejde og vi har aftalt at pårørenderåd og støttekredsen
supplerer hinanden til fælles bedste for brugerne på Ejegod. Næste fælles
udfordring er, at Ejegod fylder 25 år til marts og vi skal have arrangeret et
brag af en fest.
-Vi har deltaget i en temaaften for alle bruger/pårørenderåd i Frederikssund
Kommune, hvor vi delte vores erfaringer og lod os inspirere af hinandens
arbejde i pårørenderådene.
-På det seneste møde i onsdags har vi besluttet at vi vil udarbejde et
høringssvar til politikkerne omkring budget 2017-2020.

Sag nr. 3

Forslag fra Bestyrelse og medlemmer
Ingen indkomne forslag.

Sag nr. 4

Valg til Bestyrelsen
Alle medlemmer er på valg i år, og vælges for 2 år.
Inge Pyskow, mor til Celine. På valg
Anne H. Leth, svigerinde til Lisa. Genopstiller ikke
Helle Andersen, mor til Daniel. Genopstiller ikke
Sascha Knapmann. Ønsker genvalg.

Christina Hammer. Ønsker genvalg.
Jan Bach. Genopstiller ikke.
Inge Pyskow, mor til Celine, blev genvalgt for 2 år.
Dorte Køster, mor til Christina Køster, valgt for 2 år.
Lone Sabbat, mor til Emil, valgt for 2 år.
Christina Hammer, bruger Ejegod, genvalgt
Sasha Knapmann, bruger Ejegod, genvalgt
Caspar Storgaard, bruger Ejegod valgt ind på brugerrådsmøded. 21/9
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 30.
november 2016.
Sag nr. 5

Evt.
Ingen punkter til evt.

Ref. Conni Andersen
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