Generalforsamling Ressourcebanken 23/03 2019
Referat
1. Valg af Diregent.
• Jens Vinding valgt som diregent.
• Morten Hansen valgt som referent.
• Der var mødt tilstrækkeligt medlemmer op og Generalforsamlingen blev erklæret
beslutningsdygtig.
• Mødeindkaldelsen blev erklæret gyldig.
2. Formandens beretning og fremtidige tiltag.
• Bestyrelsen fremlagde beretning for årets aktiviteter, der blev afholdt 4
arrangementer og gennemsnitligt er der to personer om måneden, der modtager
hjælp.
• Der er i 2018 blevet afholdt: Påskefrokost og Generalforsamling, Gåtur på
Dyrehavsbakken med frokost, Sankt Hans og Søndagshygge.
• Bestyrelsen oplyser, at det hovedsaligt er §18 midler, der dækker udgifter
heriblandt 75% af entré prisen og vi derfor kan holde det på en lav egenbetaling.
• Igen i år har vi ikke brugt alle midlerne og bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at
de gerne må komme med ideer og selv lave arrangementer i Ressourcebank regi.
Bestyrelsen stiller sig til rådighed i forhold til at støtte op om disse. Der blev fra
medlemmerne spurgt til kriterier for arrangementer, hvilke Jesper uddybede at der
ikke er nogle konkrete kriterier og vi derfor må tage det fra arrangement til
arrangement.
• Formandens beretning blev godkendt af medlemmerne.
• I forbindelse med beretningen blev der fra medlemmerne foreslået at vi laver en
Facebook side eller gruppe, hvor ideer til arrangementer kan diskuteres, Nanna
Marie tilbød at stå for denne. Der blev både vægtet for og imod ideen, da ikke alle
er på Facebook. Der blev derfor foreslået at dette suppleres med en seddel på
Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19.
• I forbindelse med diskussionen fortalte Jens Vinding om sine erfaringer fra
Ressourcebanken og at han havde oplevet at tiltagene foregår i små cirkler, dette
erklærede andre sig enige i.
• Bestyrelsen vil på næste møde kigge på mulighederne og konkrete arbejdsgange.
• I forhold til fremtidige tiltage fortalte bestyrelsen omkring, at samarbejde med SIND
bl.a. omkring transport til arrangementer. Derudover tilføjede Christina at det er
muligt at bruge frivillige fra Foreningen PEERS til følgeskab til Ressourcebankens
arrangementer. Af andre tiltag talte bestyrelsen og flere spise- og tur
arrangementer.

3. Godkendelse af regnskab.
• Kasserer Jesper B Pedersen fremlagde regnskabet, hvilket blev godkendt af
Generalforsamlingen.
• I 2018 skulle vi tilbagebetale 3592kr i ubenyttede midler til §18. Derudover har
foreningen 1134 kr fra private donationer og 1660kr fra midlerne fra Nordea
Fonden, hvilke fungerer som buffer til bl.a. at kunne holde egenbetaling nede på
arrangementer.

4. Valg til bestyrelsen.
• Der var to bestyrelsesposter på valg. Jesper B Pedersen stillede op til genvalg.
Morten Hansen valgte at trække sig fra genvalg og overlod pladsen til Anette.
• Begge blev enstemmigt valgt
• Derudover var der valg til suppleant posten, hvor Christina valgte at trække sig fra
genvalg og Susanne i stedet stillede op og blev valgt.
• Valget blev afsluttet med en tak til Christina og Morten, samt velkomst af Anette og
Susanne.
5. Behandling af indkomne forslag.
• Der var kommet forslag om at lave en Shelter tur fra Charlotte, der blev dog ikke
taget nogen konkret stilling til dette, bestyrelsen ser videre på dette.
• Christina informerede om mulighed for medlemskab af LAP, som forening, hvilket
giver adgang til deres tilbud. Dette blev vedtaget af Generalforsamlingen.

6. Eventuelt.
• Nanna Marie lavede reklame for Foreningen PEERS Recovery Caféer.
• Bestyrelsen nævnte at der havde været forespørgsel på tur til Frederiksdal og
Kanalrundfart i København.
• Der blev nævnt en Troels Kløvedal udstilling i Helsingør, som måske kunne vække
interesse.
Generalforsamlingen blev afsluttet af Jens Vinding og bestyrelsen, der takkede for god ro
og orden.

