
Katrinehaven den 3 juni 2021 

Referat fra Støtteforening Katrinehavens Venners generalforsamling den 3-6-2021 på Katrinehaven, klokken 19. 

Deltagere fra bestyrelsen:  Pia, Torben, Taj, Tyge, Jonna, Anni, Henrik, Lissy, Lisbeth; afbud fra Poul. 

Øvrige deltagere: Klynge 1: Ole Mikkelsen, Maren Lis Kortbek.  

Klynge 3: Kurt, Lotte, Benny 

Klynge 5:  

                     Klynge 6: Gerda  

                                                     Andre: Lilli Ane,  

1. Valg af dirigent: Taj. 
2. Valg af referent: Tyge 
3. Præsentationsrunde. 
4. Bestyrelsens beretning ved Jonna:  

Årets gang i Støtteforeningen, hvor Støtteforeningen har været part i arrangementet: 

• Alle præsenterede sig og hvilken klynge de er fra og hvem de er far / mor til. 

• Året 2020 vendt op og ned på hvordan vi kan arbejde i støtte foreningen pga. Covid19 og der skulle 
tænkes i måde at give vores unge mennesker nogle oplevelser trods de restriktioner der har været. 

• Vi har prøvet at gå andre veje og søgte sponser penge hjem til underholdning på afstand, samt der 
er også blevet købt et stort telt som står på fodboldbanen, hvor der kan laves aktiviteter uanset 
vejret og klyngerne kan være der på afstand. 

• Der er blevet købt Funny Floor og et klaver, som der er blevet brugt meget tid med for de unge 
mennesker. 

• Vi har i 2020 fået 93000 kr. ind i sponser penge, det er rigtig flot. 

•  I 2020 var vi 99 medlemmer hvoraf de 39 var betalende og de 60 er beboerne. 

•  Det har været sværere at fastholde medlemmerne og vi vil fremadrettet have et større fokus på, at 
informere nuværende og nye medlemmer. 

• Vi har i bestyrelsen et rigtig godt samarbejde og vil i 2021 lave nye tiltag for at fremme samarbejdet. 

• Vedrørende ønskebrønden er den nu kommet på vores hjemmeside og man kan gå ind og komme 
med gode ideer til noget, der kan søges midler hjem til. 

• Fremover vil vores referater blive sendt direkte ud til alle forældre/pårørende og ikke komme ind på 
vores hjemmeside. 

5. Foreningens regnskab og budget:  

• Kassebeholdningen pr. den 31. december 2020: 38749,05 kr. og vi havde et overskud på 4560,67 kr. 

• Jonna gennemgik regnskab for 2020 og budget 2021. 
6. Fastsættelse af kontingent: 100 kr. pr. person og 500 kr. for firmaer. Der var ingen ændringer.  
7. Indkomne forslag: ingen  
8. Valg til bestyrelse:  

• Pia, Torben, Poul ønskede ikke genvalg. 

• Tyge, Lisbeth, Anni fortsætter i bestyrelsen.  

• Lotte og Michelle (Jacks søster) kom ind i bestyrelsen. 

• Jonna, Taj ønskede genvalg og fortsætter i bestyrelsen. 

• Henrik og Lissy ønskede genvalg som suppleanter og de fortsætter. 
9. Valg af revisor: Mikkel Åris. 
10. Evt.:  ikke noget 
11. Ved Konstituerende møde efter generalforsamlingen blev bestyrelsesposterne fordelt på følgende måde: 

Formand: Jonna 
Næstformand: Tyge 
Kasser: Anni 
Fondsudvalg: Lisbeth ( Lotte ) 

Hilsen Tyge Bech 
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