
Referat af Ekstraordinær Generalforsamling  
torsdag den 26/10-2017 kl. 17.00 
Mødestedet, Sædding Centret

 

Til stede:   Formand Claus Brinch-Danielsen (CBD), Kasserer Kirsten Tofte (KT),  
Næstformand Poul Erik Mølgaard (PEM), Jytte Toftgaard Søderberg (JTS),  
Hans Jørn Christensen (HJC), Sekretær Karen Maria Larsen (KML) Referent.  
Dirigent Jørgen Egholm og 8 generalforsamlingsdeltagere 
Afbud fra: Birte Rønne (BR), Niels-Jørgen Skov (NJS), Lisette Tækker (LT) 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Gennemgang af vedtægtsændringer 
3. Vedtagelse af nye vedtægter for foreningen 
4. Eventuelt 

Generalforsamlingen  
1:   Valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede Jørgen Egholm (JE) som dirigent.  JE valgtes 
enstemmigt – takkede for valget, og erklærede den ekstraordinære generalforsamling lovligt 
indvarslet i henhold til vedtægterne.  Forsamlingen var dermed beslutningsdygtig.  
JE foreslog John Smidt (JS) som stemmetæller.  JS blev enstemmigt valgt. Herefter overgav 
JE ordet til Formanden. 

2:   Gennemgang af vedtægtsændringer: 
 Formanden gennemgik de ønskede vedtægtsændringer.  Der var ingen spørgsmål fra 
forsamlingen. 

3:   Vedtagelse af nye vedtægter for foreningen. 
 De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.  

4:   Eventuelt: 
Der blev spurgt om årsagen til, at der i formålsparagraffen står “for borgere i Esbjerg” og ikke 
Esbjerg Kommune, og om det ikke kan give begrænsninger i forhold til kommunen. 
Formanden forklarede at baggrunden er, at der reelt ingen aktivitetsdeltagere er længere ude 
end Hjerting, Guldager, Forum, Tarp og Tjæreborg. Der kan ikke søges generelle midler til 
aktiviteter i afgrænsede bydele, så det vil være en fordel at kunne referere til Esbjerg-området. 

Yderligere spurgtes til hvordan aktiviteten 1 X-tra Hånd foregår nu. Formanden forklarede at 
den hidtidige koordinator for aktiviteten har trukket sig. De forskellige aktiviteter under Råd 
og Dåd er nu samlet i én pulje med samme telefonnr. Kontaktpersonen fordeler så 
forespørgslerne til de frivillige.  
For fremtiden øges synligheden med omtale i annoncen i Hjerting Posten og i Esbjerg Ugeavis;  
der kommer fast opslag ved foreningens lokale i Sædding Centret, ligesom der arbejdes på 
omtale i Sundhed og Omsorgs kvartalsorienteringer “Optimisten” og “Havbruset” . De frivillige 
er inviteret til et møde i første halvdel af november, for at få talt om, hvordan det bedst kan 
fungere i praksis.  

Formanden havde netop haft besøg af én af de opsøgende fra Kommunen til +75årige. Hun 
ville gerne have vores løbesedler med både alm. aktiviteter og Råd & Dåd aktiviteter med 
rundt. 

Formanden orienterede også om aktiviteten “Brillejustering” på de tre ældrecentre i 
lokalområdet. 
Karsten Breer-Højrup, som tidligere var optiker i Sædding Centret tilbød sig i vinter som 
frivillig, og har i foråret været rundt på centrene og foretaget gratis brillejusteringer for 
beboerne. 
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Inden efterårets runder har været afholdt et oplægsmøde med Karsten og centrenes 
kontaktpersoner, for at få fastlagt datoer frem til og med første kvartal 2018. Samtidig blev 
aftalt en fastere struktur for, hvordan både personale og beboere orienteres og hvordan 
konsultationerne forløber. Foreningen har lavet opslag med datoer og tider til de enkelte 
centre, som også har modtaget pdf med løbesedler, der kan printes og omdeles i god tid inden 
besøgene.  
Aktiviteten er i øvrigt blevet omtalt i en 3-siders artikel i optikernes fagblad i oktober måned, 
så måske andre pensionerede optikere tager Karstens gode idé op! 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og gav ordet til 
formanden for en afsluttende bemærkning. 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og opbakningen til foreningen og dens 
aktiviteter, de frivillige for deres indsats samt dirigenten for en velgennemført ekstraordinær 
generalforsamling og overrakte ham en erkendtlighed fra bestyrelsen. 

Signeret: 

Karen Maria Larsen                                      Jørgen Egholm 
________________                                ____________ 
Referent                                                           Dirigent 
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