
 

Hald Ege den 7. maj 2021 

Referat fra bestyrelsesmøde i Støtteforeningen Katrinehavens Venner: 

Deltagere: Jonna, Anni, Tyge, Pia, Lissy, Henrik og Lisbeth 

Afbud fra Poul, Torben og Taj. 

Emner fra dagsorden Debat og aftaler 

Generalforsamlingen den 3/6 2021,  
19-21. 

1. Hvor  
2. Praktiske gøremål 

 
 

3. Indbydelse og advisering på 
Katrinehavnes hjemmeside om 
generalforsamlingen? 

 
 

4. Medlemmer og kontingent 

 
 

1. På Katrinehaven i caféen. 
2. Bestyrelsen mødes klokken 18.30 til opstilling af borde og 

fremtrylning af te/ kaffe/ øl og vand. Tyge tager sig af 
kaffebrygning, øl og vand. Lisbeth står for lidt godt til ganen. 

3. Jonna sender indbydelse til Gitte Lund Christensen, som 
sørger for at de pårørende til beboerne på Katrinehaven får 
en invitation. Vi må nok se i øjnene, at vi har svært ved at nå 
ud med invitationer til en større kreds end de nærmeste 
pårørende. 

4. Antallet af medlemmer i Støtteforeningen har været faldende 
i det forgangne år. Vi håber, at det vil øges nu, hvor der bliver 
sat fokus på generalforsamling og kontingentbetaling. Vi 
drøftede muligheden for at ændre kontingent indbetalings-
måden. Anni undersøger, hvordan det kan gøres. Vi drøftede 
endvidere kontingentfastsættelsen og blev enige om, at vi 
holder fast ved enkeltpersoner betaler 100 kr., en husstand 
250 kr. og virksomhed/ firma 500 kr. Vore 60 beboere er 
kontingentfrie. 

Vedtægterne for Støtteforeningen 
Katrinehavens Venner + ønske om et 
forretningsudvalg: 

1. Vi ønsker ændringer i §4, foreningens drift, stykke 4. 
Ændringsforslag: Minimum 5 medlemmer + 2 suppleanter i 
stedet for 7-9 medlemmer. Det er ikke altid nemt, at få folk til 
at være med i en bestyrelse. Kan vi mønstre mindst 5 
bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter er vi rimeligt 
kørende. De pårørende på Katrinehaven har altid været villige 
til at hjælpe til de større arrangementer, når de blev spurgt; 
så mon ikke alt falder ud til den positive side! 

2. Ønske om et forretningsudvalg på 3, til at træffe ”hurtige” 
beslutninger, skal også op på Generalforsamlingen.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Følgende er på valg: 
Jonna, Taj, Poul, Pia, Torben. 
Suppleanter på valg: Henrik og Lissy. 

Jonna ønsker genvalg. Taj ønsker genvalg. Poul, Pia og Torben ønsker 
ikke genvalg. 
Henrik og Lissy ønsker at fortsætte. 
Tyge, Anni og Lisbeth er ikke på valg. 

Mails mellem bestyrelsesmedlemmer Det vil være rigtig godt, hvis vi lige tilkendegiver overfor afsenderen, 

at vi har modtaget mailen og ja, gerne komme med en kommentar       

Evt. Vi fortsætter samtalen om kommende arrangementer i den nye 
bestyrelse, som konstituerer sig efter Generalforsamlingen den 3. juni 
2021. 

Det er utrolig berigende, at mødes til bestyrelsesmøderne, hvor vi får mulighed for at få snakket både positive og 

mindre positive oplevelser igennem, som pårørende til udsatte medborgere. Tak for den åbenhed, der hersker i 

denne bestyrelse.                                               Hilsen Lisbeth 
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