Referat af generalforsamling for
Ressourcebanken i Rudersdal
21-02-2016
Rønnebærvej 19
Vi var 10 personer. De 5 var ikke medlemmer, men det ville de gerne være, så nu er vi 17
medlemmer i alt.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Ad 1: Morten Hansen blev valgt til dirigent.
Ad 2: Formandens beretning: Formand Jens W. tog udgangspunkt i papiret "RB's budget og ideer
for 2016". Økonomisk er RB godt kørende, med nye 6000 kr. fra kommunens §18 midler, og resten
af Nordea-pengene fra sidste år. Så RB er i god form, og afholder som planmæssigt et arrangement
om måneden, vekslende mellem store og mindre arrangementer. Jens ridsede også kort RB's historie
op. Den oprindelige ide, med RB, som formidler af bruger til bruger-hjælp, og så det nye med
kulturelle og sociale arrangementer. De to "ben" supplerer hinanden.
Ad 3: Godkendelse af regnskab: Næstformand Stig Jakobsen tog udgangspunkt i papiret
"Ressourcebanken i Rudersdals regnskab 2015". Tallene var stillet meget klart op, så der var kun et
opklarende spørgsmål, om hvad et web-hotel var. Regnskabet findes i en udvidet form, som er
blevet revideret af Ejvind Nygård, som udover at arbejde med regnskaber til daglig, er vikar på
Rønnebærvej 19 fra tid til anden. Regnskabet kan ses på Rønnebærvej 19, spørg Jens, Jesper eller
Stig. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Valg til Bestyrelsen. Næstformanden var på genvalg. Stig Jakobsen blev genvalgt.
Ad 5: Ingen indkomne forslag.
Ad 6: Eventuelt: Vi havde en god debat om RB's oprindelige "ben", dvs. RB, som formidler af
bruger til bruger-hjælp. Vi blev enige om at prøve at revitalisere og styrke den side af RB. Christina
går i "brochure-gruppe" med bestyrelsen, og kigger med friske øjne på den nye version af RB's
brochure. Den bliver eventuelt suppleret med at afkrydsnings-skema, som gør det nemmere for folk
at melde sig med de ressourcer, de har lyst at bidrage med. Vi prøver også at få en opslagstavle på
Rønnebærvej 19, så RB får en god synlig måde at kommunikere på. Det var glædeligt at tre
personer tilbød deres ressourcer udi syning, EDB og møbelsnedkeri/lettere tømrelignende opgaver.
Dirigenten spurgte om der var yderligere indlæg, og hævede generalforsamlingen, da dette ikke var
tilfældet.

