Referat fra generalforsamlingen for Støtteforeningen for Skive Friplejehjem den
07.09,2021 på Aktivitetscenteret, Odgårdsvej 15, Skive.
Der var 34 fremmødte.
Formanden bød velkommen og vi sang: Marken er mejet.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Steen Ginnerup, som blev valgt og kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, selvom vi skulle have
holdt den i februar måned, men p.g.a corona har det ikke kunnet lade sig
gøre.
2. Formandens beretning. Lene fortalte, at vi siden sidste generalforsamling den
25.2.20 har holdt 4 bestyrelsesmøder på Aktivitetscenteret og 2 på
Friplejehjemmet inden der blev lukket ned pga corona. Vi har siden april holdt
3 møder på Friplejehjemmet. Den tidligere leder og den nuværende Lone
Sandahl deltager i bestyrelsesmøderne og giver os en status og kommer med
ønsker til Støtteforeningen
Støtteforeningen har deltaget i Åbent byggeri den 20. juni 2020 og indvielsen
den 26. september 2021. Til indvielsen gav Støtteforeningen en sten med
støtte fra SparNord Fonden. Der er også blevet indkøbt en hjertestarter med
støtte af Skive Frimurer Loge og Poul Erik Christensen og Poul Erik Jørgensen.
Efter ønske fra Lone Sandahl har Støtteforeningen givet julepynt, juletræer,
radio m/cd afspiller samt en del DVD med film og diverse spil samt 25
salmebøger.
Støtteforeningen støtter den 1. mandag i hver måned Bankospil, som 4
frivillige står for. Der er også etableret en købmandsbutik, som 3 frivillige
tager sig af hver torsdag.
Støtteforeningen har søgt §18 midler og fået bevilget kr. 15.000, som skal
bruges til motion.
Rita Søndergård har doneret kr. 10.000 til en kondicykel.
Der er sendt nyhedsbreve ud i december 2020 og maj 2021.
Der arbejdes bl.a. på at få en pølsevogn ud til Friplejehjemmet.
Til slut takkede Lene alle støttemedlemmerne for deres opbakning.
Beretning blev godkendt.
3. Kamma fremlagde regnskabet for 2020, som viste et overskud på kr.
27.388,92 og en formue på kr. 32.196,31. Vi har 280 medlemmer. Regnskabet
blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog tilretning af vedtægterne, som blev
vedtaget.
5. Kontingentet blev foreslået uændret og det blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år.
Poul Erik Christensen, Jørgen Bendsen og Lene Kragh modtog alle genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Eigil Andersen og Poul Holmgaard blev begge genvalgt.
8. Valg af revisor for 2 år.
Erik Kirkeby modtog genvalg.
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Robert Knudsen modtog genvalg.
10.Eventuelt. Der blev spurgt til parkering den 10.9.
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