Generalforsamling i Rygårdcentrets Støtteforeningen 24. april 2017
Deltagere: Jan Voltelen, Dorte Voltelen, Bodil Pedersen, Rita Angela, Marian Jønsson, Kaja
Truelsen, Agnethe Blichfeldt, Berit Kronby
Afbud fra: Per Thomsen, Claus Hübschmann
1. Valg af dirigent
Jan vælges
2. Formandens beretning:
Dette er den 15. generalforsamling.
Aktivitetsniveauet i Rygårdcentret’s Støtteforening har været højt i 2016, der har været afholdt 5
bestyrelsesmøder (26/1, 7/4, 26/4, 6/10 og 29/11-2016) herudover har dele af bestyrelsen afholdt
extra planlægningsmøder.
Rygårdcentret’s Støtteforening har stået for 4 fantastiske arrangementer i 2016, og har siden
sidste generalforsamling haft nedenstående aktiviteter til glæde for alle på Rygårdscentret, disse
arrangementer er muliggjort via diverse fonde og støtte fra Gentofte Kommune.
19. marts Underholdning med Sigfred Petersen trioen bestående af Peter Abrahamsen, Janne
Lærkedal og Torben Kjær Peter Abrahamsen og band m/ ”Nu er det vår”.
29. maj: Kim Sjøgren m/ Allan Steen som akkompagnatør.
23. oktober: Stine Bruun og Martin Knudsen m/Allan Steen som akkompagnatør.
6. december 2016: Julemarked med Amerikansk lotteri samt underholdning af Gladsaxe
Spillemænd
Ud over disse aktiviteter donerer Rygårdcentret’s Støtteforenings et beløb til afdelingernes
bankospil.
Vi ansøgte om tildeling af legatportioner fra 3 fonde samt fra Gentofte Kommune, og vi har i 2016
modtaget støtte fra:




Erik og Magda Sterregaards Mindefond
Den Bøhmske Fond
Gentofte Kommunes § 18 tilskud

Vi vil igen i år ansøge om tilskud, så vi også i 2017 og 2018 har mulighed for at glæde beboere og
daghjemsgæster med unik underholdning.
Julemarkedet er i år fastlagt til tirsdag d. 5. december 2017.
Endnu engang stor tak til RC´s personale for en altid positiv indstilling og store hjælp til vore
arrangementer.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet fremlægges og godkendes.
4. Indkomne forslag
Dorte spørger: Hvordan får vi mere kontakt med de pårørende: Hun foreslår at invitere dem til et
pårørende møde?
Forslag: Berit sikrer, at alle nye beboere får en folder om Støtteforeningen ved indflytningen.
Opslaget med årets aktiviteter fra Støtteforeningen vil Berit sikre kommer på hjemmesiden, samt
at den udleveres til pårørende.
5. Godkendelse af budget
Budgettet bliver gennemgået og godkendt. De arrangementer, der er booket, bliver gennemgået,
og der udleveres en oversigt over årets arrangementer vedr. 7. maj: Berit vil sørge for, at
Støtteforeningen får et navn på en medarbejder, der er tovholder.
6. Valg af kvalificeret kritiske revisor og revisorsuppleant.
Rita vælges som medlem af bestyrelsen
Revisor modtager genvalg: Niels Storm
Bodil genvælges som revisor suppleant.
7. Eventuelt
Der fremkommer et ønske om, at generalforsamlingen ligger tidligere mellem 1.2-1.4. Marian
udarbejder tekst hertil næste gang, hvorefter det kan godkendes.
Jan vil udarbejde en checkliste over, hvad der skal forberedes til vore arrangementer.

