Referat Årsmøde den 25.02 2020

Årsmødet omfattede udover Generalforsamlingen en gruppediskussion vedrørende forstærkning
og udvikling af Netværkshuset. Dette referat omhandler udelukkende Generalforsamlingen.
Resultatet af gruppe-diskussionen vil blive beskrevet i det førstkommende Nyhedsbrev.
1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt Karin Rash.
Som referenter blev valgt Karen Oxenbøll og Melia Koutina Nielsen.
Som stemmetællere blev valgt Tove Soland og Kirsten Madsen.
Karin indledte med at konstatere, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt på forhånd.
For at give tid til den efterfølgende gruppe-diskussion, gav Lise blot et kortfattet resumé af
beretningen. Hun fremhævede, at 2019 havde været et vanskeligt år for Netværkshuset, men at
det i kraft af det solide fundament, opbygget gennem snart 21 år, var lykkedes at komme ud af
året på en god måde. Takket være ekstraordinære indsatser fra mange frivillige, velvilje fra
foreninger og rådgivning fra Kommunen og Dansk Flygtningehjælp havde det været muligt at
opretholde en givende dagligdag og et normalt aktivitetsniveau for Netværkshuset.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår
Revisoren Jørgen Rendsvig indledte med at uddele en revideret udgave af regnskabsopgørelsen,
som i modsætning til den fremsendte udgave indeholder de beløb, der vedrører lønudbetaling.
Revisoren har forlangt, at disse beløb fremgår af regnskabet, hvilket ikke tidligere har været
tilfældet.
Erik nævnte i sin gennemgang af regnskabet, at vi konsekvent har fået for mange penge udbetalt
af Kommunen til at dække vores lønomkostning. Også i dette års første måneder har
udbetalingerne været for høje. Erik har udbedt sig en opstilling, der viser Kommunens beregninger
i relation til disse udbetalinger, men han har endnu ikke modtaget noget. En sådan opgørelse er
vigtig i relation til budgetlægningen.
De største poster i regnskabet er cykelprojektet og ture/udflugter. Trygfonden betalte 100.000 kr
til dækning af cykelprojektet i 2019. Udgiften til ture beløb sig til ca. 116.000 kr., efter at
egenbetaling er fratrukket. Udover støtten fra Trygfonden fik vi gaver for ca. 34.000 kr.
Kommunens støtte til drift udgjorde 350.000 kr.
Der blev stillet spørgsmål til posten svømning, idet der af regnskabsbilaget fremgik en udgift til
undervisning. Dette var en fejl. Der bliver ikke betalt for svømmeundervisning, men for
tilstedeværelse af livreddere.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Orientering om Netværksgruppens budget for det kommende år
Det fremsendte budget er lavet i begyndelsen af november i forbindelse med fremsendelse af
ansøgning til Kommunen.
Vi har søgt om 350.000 kr. til driften og disse penge er bevilget.
Madklubben HE 22 har søgt om 50.000 kr., men har kun fået bevilget 25.000 kr. Der er ca. 3500 kr.
til overs fra 2019. Det betyder, at udgiftsposten madklubber skal ændres, dog således, at der
fortsat er plads til madklubben ”ved Ungdomsboligerne”.
Trygfonden har bevilget 110.754 kr.
Der er budgetteret med 150.000 kr til ture og udflugter, hvilket er mere end vi brugte sidste år og
hvilket muliggør en sommertur for Ældreklubben.
Udgiften til inventar er reduceret i forhold til sidste år, hvor vi havde udgifter til anskaffelse af nyt
nøglesystem. Der er til gengæld afsat 30.000 kr. til vedligeholdelse af lokaler.
De øvrige udgifter svarer nogenlunde til sidste års forbrug.
Det vil være op til den nye Bestyrelse at foretage den endelige revidering af budgettet.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.
5. Fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr./år.
6. Behandling af forslag fra Bestyrelsen og medlemmer
Der var ikke indkommet nogle forslag.
7. Vedtægtsændringer
Ingen stemte imod følgende 2 vedtægtsændringer:
Ændring 1: § 4 stk. 4: ordet koordinationsgruppen erstattes med bestyrelsen.
Ændring 2: Foreningens navn ændres til: Netværksgruppen i Gentofte kommune – En del af DRC
Dansk Flygtningehjælp.
8. Valg af Ny Bestyrelse
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Medhhen Teclay, Ellen Margrethe Andersen og Erik Brysting.
Alle 3 erklærede sig villige til genvalg.
Herudover var der 4 ledige poster til besættelse: en bestyrelsespost (varighed 1 år) samt 3
suppleantposter. I alt var der 7 poster at besætte.
8 Kandidater stillede op.
En kandidat, der ønskede at stille op, men ikke var til stede, blev ikke opstillet, da det ikke kunne
verificeres, at den pågældende var medlem.
Hvert medlem kunne stemme på op til 4 kandidater.
Der var 50 medlemmer, der stemte.
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De 7 der blev valgt var (i tilfældig rækkefølge):
Medhhen Teclay
Ellen Margrethe Andersen
Erik Brysting
Jens Vinther Frederiksen
Hubert Becker Jostes
Myssoun Seifalla
Karen Oxenbøll
Der var flere tilfælde af stemmelighed og den endelige fordeling af bestyrelses- og
suppleantposter vil finde sted på det førstkommende bestyrelsesmøde (d. 3.03)
9. Valg af revisor + suppleant
Jørgen Rendsvig genvalgtes som revisor.
Da den tidligere revisor-suppleant Jens Vinther Frederiksen var blevet valgt til Bestyrelsen skulle
der findes en ny. Som ny revisor-suppleant valgtes Erik Lindegård.
10. Evt.
Birthe Hagelund fortalte om kvindesvømning og opfordrede stærkt til at udbrede kendskabet til
dette gode tilbud. Forløbet omfatter her i foråret 4 søndage i marts og april med start kl. 18 i
Kildeskovshallen. Det er et tilbud til kvinder og børn og det er ikke et krav, at man kan svømme.
Det er muligt både at bruge det store (50 m) bassin og varmt- vands-bassinet samt at komme i
sauna. Der er livredder til stede og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Det er vigtigt at
gøre kvinderne klart, at det er et krav, at man går i bad.
Det er Pia Tardini, der er ansvarlig for kvindesvømning og frivillige, der gerne vil hjælpe med, kan
henvende sig til Pia.
Nasrin erindrede om, at der er kvindefest på lørdag d. 29.02 kl. 18-22.
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