Ressourcebanken i Rudersdal
Referat af Generalforsamling d. 18.2.17
Til stede var:

Michael P., AnneMarie, Ane, Morten, Stig Ja., Jesper P., Jens, Christina,
Klaus S., Christian og Charlotte.

Punkt 1
Klavs blev valgt til dirigent.

Punkt 2

Jesper fortalte hvor mange borgere der har deltaget til de forskellige arrangementer som RB har holdt.
Der har været flot fremmøde og opfordrer medlemmer og borgere til at komme med turforslag.
Der blev drøftet §18 midler, at der var penge tilbage som kunne have været brugt på en tur - men skal
tilbagetales til Kommunen.
Klaus S. foreslog at se i September måned om der er penge tilbage der kan bruges på en tur for at
undgå at der skal tilbagebetales §18 midler.
Der har været givet hjælp borger til borger, 1-2 gange om måneden hovedsagelig af de samme
personer i RB.
Der er foreslået (af en bostøtte) at bruge eller oprette en Byttebank. Der er information om det i
Rønnebærbladet og bostøtterne informere ud til borgerne. Christina og Klaus S. vil gerne teste og
oprettes som brugere for Byttebanken.
Der blev foreslået at have information på hjemmesiden om de forskellige ressourcer som
medlemmerne har i RB, medlemmernes navne vil dog blive holdt anonymt. Christina foreslog at gøre
mere reklame for hvad RB kan tilbyde af ressourcer fra medlemmerne til borgerne. Klaus S., foreslog
at der sendes mails om påmindelse om at RB er der, så medlemmerne kan videreformidle det.
RB er kommet mere i kontakt med SIND for at samarbejde samt at koordinere, så arrangementer ikke
lægger oven i hinanden. RB har også et sundt samarbejde med kommunen.
Der har været talt om at holde nogle foredrag men er i tvivl om hvad de skal indeholde.
Morten fortalte kort om "Bro til hverdagslivet" som er et projekt hvor psykisk sårbare kan ledsage
hinanden samt vedr. Peer støtte og frivilligt arbejde. Morten havde et uddybende oplæg efter
generalforsamlingen.
Side 1 af 2

Punkt 3

Eyvind(vikar på Rønnebærvej 19) har igen i år revideret regnskabet og godkendt det. Han arbejder til
daglig med regnskab.
Der blev drøftet, både for og imod, om at regnskabet kunne være tilgængelig på hjemmesiden, hvilket
bestyrelsen vil arbejde videre på.
Regnskabet gik op - der var en difference på 7 kr. (kan evt. være fejl i kaffepengeregnskab). Flot
regnskab.
Jesper oplyser at RB har fået 5.500 kr. fra §18 midlerne til arrangementer i 2017. Og har 2.300 kr.
tilbage fra Nordeafondspengene. Der blev foreslået at sende regnskabet ud sammen med indbydelsen
eller at bruge projektoren på mødet da Klaus S. er stærkt utilfreds med ikke at have set regnskabet før
mødet. Jesper og Stig Ja.. informerede om at regnskabet var til rådighed som det skulle ifølge
vedtægterne og gældende lovgivning, og tager forslagene omkring informering om regnskabet med i
tankerne til næste gang.
Jesper(kasserer) havde på de to tidligere generalforsamlinger, lavet et overskueligt forenklet regnskab,
men han havde ikke haft tid til at færdiggøre det her i år.
Der vil blive ansøgt flere fondspenge da det kniber med udgifterne til det administrative som fx
webhotel og telefon.

Punkt 4

Vedtægtsændringen omhandlende oprettelsen af en suppleantpost i bestyrelsen blev godkendt.

Punkt 5
Jens trækker sig ud af bestyrelsen.
Jesper blev genvalgt til bestyrelsen.
Morten blev valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 6

Christina blev valgt som suppleant.

Punkt 7
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 8

Under Evt. fortæller AnneMarie m.fl., at det er et fantastisk arbejde RB laver og ønsker at der ville
komme flere i fremmøde.
Christina fortalte om Workshop og foreslog alle at møde op. Det er onsdag d. 8/3 kl. 15-17.

Referat af Charlotte
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