Referat fra Årsmøde i ÆldreSagen i Ishøj
Lørdag den 17. marts 2018 kl. 15.00 i Foreningshuset, Vejlebrovej 45B

1. Valg af dirigent
Benny Hansen blev valgt, som konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt iflg.
Vedtægterne fra ÆldreSagen.
2. Formandens beretning til godkendelse v/Mogens Elbek
Præsentation af bestyrelse og suppleanter.
Jan Schiøttz havde meldt afbud.
Formandens årsberetning var blevet udleveret til de tilstedeværende medlemmer.
Mogens Elbek fortalte kort om årsberetningen.
Årsberetning blev godkendt.
3. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke v/Mogens Elbek
Orientering udleveret til de fremmødte medllemer.
Vi har fået MobilPay til betaling af ture og arrangementer.
Taget til efterretning.
4. Forelæggelse af lokalforeningens regnskab til udtalelse v/kasserer Karin Mortensson
Karin Mortensson redegjorde for regnskabet for 2017, som var blevet udleveret til
deltagerne i Årsmødet.
Overskud mindre end sidste år, da flere arrangementer og ture er blevet dyre end
budgetteret.
Jubilæumskonto hviler i øjeblikket.
Regnskabet taget til efterretning.
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5. a) Beretning om besøgsvenner, v/Else Jørgensen
Orientering om året 2017 hvor der er brugt 2.712 timer. Der har også bla. været juleFrokost og sommertur for besøgsvenner og 5 møder med besøgsvenner og
hospitalsvenner sammen.
Besøger pt. 36 personer og 7 på venteliste.
Modtaget og brugt kr. 30.000,- fra Ishøj Kommune.
Tryghedsopkald, Erik Klinke afgik ved døden før jul, kører uændret videre –
Freddy Walsted koordinator.
Mangel på besøgsvenner.
b) Beretning om hospitalsvenner, spisevenner v/Else-Marie Eg
Orientering om året 2017, hvor der også er brugt mange timer.
Har samarbejde med besøgsvenner og Navigator.
Stigning af henvendelser – 5 klarer det i øjeblikket opgaverne – men meget mangel
på frivillige. 1 på 86 år har meldt sig. Man er ikke glad for at sige nej.
14 gengangere af brugere og 7 nye i 2017.
1 borger har brugt 23 gange i 2017 – nu er det Ishøj Kommune, som skal ind i
billedet.
Ingen bemærkninger fra de tilstedeværende.
Caferne samarbejder med Ældres Netværk i Ishøj Kommune – der er 5 cafeer nu.
Der bruges mange timer på frivilligt arbejde – flere søges.
Spis sammen Danmark 2018 i uge 17 – søgt kr. 10.000.- gennem ÆldreSagen og
fået dem. Alle 5 cafeer har et arrangement i uge 17 – meget velbesøgt.
Flyers og postkort til udlevering.
Ingen bemærkninger.

6. Indkomne forslag
Ingen
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Torben Eg
(1)
blev valgt
Niels Poulsen
(3)
blev valgt
Karin Mortensson
blev valgt
Per Nørskov
blev valgt
8. Valg af 5 suppleanter for 1 år
Jan Schiøttz
(1)
Alfred Fastrup
(2)

blev valgt
blev valgt
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Else-Marie Eg
Else Jørgensen
Mogens Elbek

(3)
(4)

blev valgt
blev valgt
blev valgt

Per Nørskov afgår som suppleant.
9. Eventuelt
Per Nørskov informerede om Facebook i ÆldreSagen i Ishøj.
Per Nørskov fortalte om temadag med Danske Bank.
Forslag om evt. sammen Seniorrådet at afholde temadage – måske 1 – 4 årligt.
Betaling via Mobil Pay til ÆldreSagens arrangementer i gang. Hjælp til at finde
ud af dette kan fås i IT Cafeen hver mandag. Kl. 09.30-11.30.
Orientering fra Alfred Fastrup om kurser indenfor sprog (engelsk, tysk og italiensk)
samt billedmalerskole og IT. Der er nu 15 undervisere i ÆldreSagen Ishøj.
IT Cafe hver mandag kl. 09.30-11.30, som er gratis.

Tak til Benny Hansen som dirigent for Årsmødet.
Slut på Årsmødet i ÆldreSagen i Ishøj.

Ishøj, den

marts 2018

Ishøj, den

Ole Møller/Mogens Elbek
Formand

marts 2018

Benny Hansen
Dirigent
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