d. 26.7.20

Ressourcebanken
Generalforsamling for året 2019

1. Der blev valgt en dirigent. Der drøftes om der er nogle eller blot én der vil stemme anonymt, det
var der ikke. Der er mødt 11 deltagere op.
2. Indkaldelsen er kommet flere steder fx sammen med månedsplanen fra Rønnebærvej og sendt ud
via medlemmernes mailadresser og i god tid. I løbet af året 2019 har der været 5 arrangementer
med god tilslutning og 4 borgere er blevet hjulpet. Og et bestyrelsesmedlem fortæller at flere
borgere ringer og beder om hjælp direkte til bestyrelsesmedlemmet (det tæller også i regnskabet).
Der har ikke været så meget fysisk overskud, men til gengæld har borgerne været flinke til at
hjælpe til ved især arrangementer med spisning. Jesper fortæller om økonomi i forbindelse med
ture og om at Ressourcebanken vil prøve fundraising hvorfor Jesper har tilmeldt sig Fundraising
kursus.
3. Der skal betales 1654 kr. tilbage ud af 5000 kr. der er tilskud fra §18 midlerne. Der bliver talt for og
imod at alle §18 midlerne bruges da der er en fordeling af de 5000 kr., hvoraf 2500 kr. kan bruges
til entré (borgeren skal selv betale 25% af entré prisen) og de øvrige 2500 kr. kan bruges til
fortæring. Af Nordea fondspenge er der 1000 kr. tilbage derfor er fundraising kommet på tale. Der
er en difference på -256 kr. (det er et beløb der går igen for en fejl der er begået for år tilbage, den
er godkendt revisionsmæssigt).
4. Valg af bestyrelsen; Stig blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Susanne blev genvalgt som
suppleant.
5. –
6. 1 medlem fik ikke besked om arrangementer via mail, det bliver der fulgt op på. 1 andet medlem
foreslår 1 måneds varsel i forbindelse med arrangementer og tilmelding. Der er forslået et
arrangement med kulturtilbud og spørger efter medlemmers interesse heri for at få billigere entré
priser. Forslag til ture (også gerne i weekenden): Den Blå Planet, Zoologisk Have, Naturhistorisk
Museum.

