Referat af generalforsamling den 12. februar 2017 i Jonstrupvangs Venner.
Den 12. februar 2017 klokken 14.00 blev der afholdt generalforsamling i foreningen
Jonstrupvangs Venner. Der deltog ca. 50 personer.
Dagsorden på generalforsamlingen var følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2017.
Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad. Dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent.
Bestyrelsens formand – Anni Løren - bød velkommen og orienterede om det planlagte program
for eftermiddagen. Hun foreslog herefter Ejvind Sandal som dirigent for generalforsamlingen.
Ejvind blev valgt énstemmigt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig, hvorefter man overgik til dagsordenen.
Ad. Dagsordenens punkt 2 – Formandens beretning.
Anni Løren aflagde beretning om, hvad der var sket i løbet af 2016. Beretningen indeholdt bl.a.
følgende:


Generalforsamling søndag den 14. februar.
Det var foreningens 20 års fødselsdag, og bestyrelsen havde besluttet, at det skulle
fejres med ekstra gode arrangementer hele året. For at understrege dette, blev der
uddelt ”muleposer” med Jonstrupvangs Venners logo til alle.
Efter en veloverstået generalforsamling blev vi underholdt af bandet Sju-Bi-Duo. De
havde allerede sent om aftenen parkeret deres turbus ude foran Jonstrupvang, så
forventningerne var høje, og de blev til fulde indfriet. Hold da op – så var der halbal. SjuBi-Duo fortolkede på deres helt egen energiske måde kendinge som Kim Larsen, TOTO,
Robbie Williams, Bamse, The Beatles, Lars Lilholt og TV2.
Hanne og jeg fik lige en ekstra lille en på opleveren. Vi var for første gang i vort liv inde i
en turbus - med vores alder var det vel også på tide! Det var en skøn eftermiddag med
gang i – det kunne man kun blive i godt humør af.



Lørdag den 9. april holdt vi græsk forårsfest.
Vi havde sat alle sejl til for at få en god fest. Rammerne skulle være i orden, så til at
hjælpe os med at pynte lokaler, havde vi engageret Festeriet. Jeg synes, at det blev
fantastisk flot – det var næsten som at være i Grækenland. Bestyrelsen og orkestret
Claus og Co. var alle klædt i flotte græske kostumer. Før middagen havde vi arrangeret 2
græske dansere til at komme og sætte os i stemning. De viste først selv et par græske
danse, og så fik alle, der havde lyst til det, lov til at være med til at danse zorba.
Køkkenet serverede noget rigtig dejlig græsk mad, så også smagsløgene kunne komme
en tur til Grækenland. Efter maden blev der spillet op til dans af Claus og Co. De forstår
altid at sætte gang i en fest, så der blev både danset og hygget.
Det var en rigtig dejlig aften, hvor I alle kom med godt humør – en speciel tak til alle
beboere og personale for jeres engagement.
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Tur til Kongernes Nordsjælland søndag den 7. juni.
Vi kørte i skønt vejr afsted mod Kongernes Nordsjælland i 3 dejlige nye busser. Der var
en turguide med i hver bus og de fortalte levende på vores rute.
Først kørte vi til Fredensborg Slot, hvor der blev holdt en lille pause. Derefter kørte vi
mod Hillerød og så Frederiksborg Slot udefra.
Så gik turen ad små hyggelige veje forbi Arresø, som er Danmarks største sø, og vi
endte ved Kronborg. Det var lidt af en oplevelse at vende med busserne på den smalle
plads – heldigvis lod de vejspærringerne gå ned, så blev det lidt lettere for chaufførerne.
Så gik turen mod Weber Grill Academy i Nordhavn. Vi kørte ad den gamle strandvej og
guiderne fortalte små, sjove anekdoter undervejs.
Så kom vi frem til dagens gallamiddag, hvor vi havde bedt Weber Grill Academy hjælpe
os med, at vi alle kunne få en uforglemmelig VIP aften.
Kristian Ploug Sørensen havde sørget for, at vi fik serveret vores appetizers og
velkomstdrinken udenfor på kajen. Det må man ellers ikke, men Kristian ville gerne
forkæle os lidt. Vi fik en suveræn oplevelse – fantastisk smukt dækkende borde –
vidunderlig mad og en sublim service.
Alle de ansatte var med deres søde måde at være på med til at give os en usædvanlig
oplevelse – det var noget særligt at komme ind i Webers lokaler, hvor man ikke bare kan
bestille et bord, men kun kan komme, hvis man er med til et arrangement.
Mætte og veltilpasse og fyldt med gode oplevelser, kørte vi igen mod Jonstrup kl. 21.00,
godt trætte.



Søndag den 21. august cafedag med Abba pigerne.
Abba pigerne leverede et fantastisk show – 2 flotte piger kom og sang alle de kendte
Abba sange. Et skønt show med flotte kostumer, og der blev sunget med af hjertens lyst.
Efter showet var der mulighed for at blive fotograferet med Abba pigerne. Det var der
rigtig mange beboere, der benyttede sig af.



Cafedag søndag den 2. oktober.
Her havde vi fornøjelsen at have Alexander på programmet. Alle I beboere kender jo
Alexander, som har været ansat her på Jonstrupvang.
Alexander havde sammensat et forrygende sangprogram med en overraskende start.
Jeg personligt hoppede i sædet, da han kom brølende ind i salen. Det var der vist også
mange andre, der gjorde.
Som en ekstra, lille overraskelse havde Alexander også inviteret Matthias med til at
synge og optræde. De var meget dygtige, og det var en rigtig god og underholdende
oplevelse.
Vi håber, at vi får mulighed for at få dem herud igen en anden gang.



Julebanko den 20. november.
Det er et arrangement, hvor der altid kommer mange. Vi var omkring 110 personer inkl.
personale. Vi er rigtig glade for, at så mange møder op til bankospillet.
Vi har været meget heldige at få rigtig mange fine sponsorgaver i 2016, hvilket vi var
meget glade for, da vi var ved at løbe tør for penge. Sponsorer var:
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Superbrugsen i Vanløse – Centerkiosken Stenløse – Charlotte – Fotohuset - Kop og
Kande – Salon Zikma – La Strada – Kvickly – Ann Klip – Egedal fodterapi – Kims
havecenter og Heidi Nikolajsen bror.
Tusind tak til alle for jeres bidrag.
Jeg vil meget gerne sige tusind tak til jer beboere for jeres dejlige måde at være på – Det er
en fornøjelse at lave cafédage for jer. I deltager altid med stor glæde og interesse.
Også en stor tak til personale og pårørende, som er med til at bakke op om vores
arrangementer.
En KÆMPE stor tak til Elsass Fonden, som er vores hovedsponsor – uden deres bidrag
ville det ikke være muligt at lave så mange fine arrangementer.
Til sidst en stor tak til alle jer, der er med i Jonstrupvangs Venners bestyrelse – Det er en
stor fornøjelse at samarbejde med jer. Hvis bestyrelsen lige vil være sød at rejse sig, synes
jeg, vi skal give dem en stor hånd for deres indsats i 2016.
Formand for Jonstrupvangs Venner
Anni Løren
Efter besvarelse af enkelte spørgsmål blev beretningen godkendt med bifald.
Ad. Dagsordenens punkt 3 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2016.
Foreningens kasserer, Per Jensen, uddelte og gennemgik regnskabet for 2016. Hovedposterne
i regnskaber var følgende:
Indtægter og tilskud vedr. 2016
Udgifter
Resultat

kr. 195.922,00
kr. 240.048,02
kr. - 44.126,02

Med det ekstraordinært, men planlagte store forbrug til vores 20-års jubilæumsaktiviteter i 2016
blev foreningens likvide formue bragt ned på godt 7.000 kr. ved årets udgang. Hertil kommer
tilskud fra Elsass Fonden på 160.150 kr. for 2017, således at vi for 2017 har 167.267,63 kr. til at
gennemføre aktiviteter for beboerne på Jonstrupvang.
I tilslutning til regnskabet orienterede Per om fordelingen af udgifter for 2016 på de forskellige
arrangementer, bestyrelsesmøder, gaver og kontorhold og besvarede spørgsmål i forbindelse
hermed.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
Ad. Dagsordenens punkt 4 – Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til Generalforsamlingen, men Anni Løren oplyste, at man var
velkommen til også at komme med spørgsmål eller forslag til fremtidige arrangementer på selve
generalforsamlingen eller efter denne. Disse ville så indgå i vores fremtidige planlægning. Der
fremkom dog ikke forslag på generalforsamlingen.
Ad. Dagsordenens punkt 5 – Fastsættelse af kontingent for 2014
Kontingentet blev fastsat til kr. 150,00 for 2017 – hvilket indebærer, at kontingentet forbliver
uændret. Generalforsamlingen godkendte dette.
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I tilslutning til kontingentfastsættelsen bemærkes, at kontingent skal betales af hver person, der
er medlem af foreningen, og som ønsker at deltage i vores arrangementer.
Bestyrelsen har tidligere drøftet, om der skal være mulighed for ”familiemedlemsskaber”, hvilket
i givet fald kræver en vedtægtsændring. Bestyrelsen er dog nået til den konklusion, at vi bør
fastholde enkeltmedlemskaber, da der er stor forskel på familiernes størrelser, og da man
risikerer for mange misforståelser i opfattelsen af ”familier”, ”pårørende”, ”aldersgrænser for
børn” o.l. Desuden er kontingentet fortsat relativt lavt.
Ad. Dagsordenens punkt 6 – Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
På valg var Vibeke Nielsen, Ernst Bøcker Pedersen, Paul Schrøder-Nielsen og Per Jensen, der
alle var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, blev de alle genvalgt
med bifald.
Som suppleanter opstillede Hans Nielsen og Birgit Corell, der begge blev genvalgt med bifald.
Der var ikke på selve mødet andre kandidater, men Anni opfordrede andre til at prøve at
deltage i et eller flere bestyrelsesmøder for at få et indtryk af, hvordan arbejdet foregår, da vi
gerne ser flere medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsen har efter en hurtig konstituering efter generalforsamlingen følgende
sammensætning:
Anni Løren, formand
Lise Schrøder-Nielsen, næstformand
Per Jensen, kasserer
Paul Schrøder-Nielsen, sekretær
Mogens Kondrup
Vibeke Nielsen
Ernst Bøcker Pedersen
Birgit Corell, suppleant
Hans Nielsen, suppleant
Herudover har Beboerrådet besluttet, at Vibeke Stampe og Carsten Jurlander fortsat deltager i
bestyrelsens arbejde som repræsentanter for beboerne:
Der er ikke valgt nogen repræsentant for Jonstrupvangs medarbejdere, men forstander Kim
Frederiksen kan efter behov deltage i bestyrelsesmøderne med information samt synspunkter
fra Jonstrupvangs ledelse og medarbejdere.
Ad. Dagsordenens punkt 7 – Valg af revisor.
Michael Hogrefe blev genvalgt med bifald.
Ad. Dagsordenens punkt 8 – Eventuelt.
Der var ikke flere emner til drøftelse under dette pkt., hvorfor dirigenten takkede for et godt
møde og hævede generalforsamlingen.

…………………………………
Ejvind Sandal
Dirigent på generalforsamlingen.

…………………………………
Per Jensen
Referent
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