
REFERAT  

Generalforsamling i Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem 

onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00 på Blåbærhaven 

 

Fraværende:  Rose Andersen og Inge-Lise Sørensen 

Foreningens formand, Lillian Tordrup, bød velkommen og udtrykte glæde over det store 
fremmøde. Takkede også Birgith Sæderup for at lægge lokaler til generalforsamlingen. Derefter 
sang forsamlingen Dagen i dag er din, min ven. 

1. Gunnar Korsbæk blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Lillian holdt en kort beretning og henviste i øvrigt til hjemmenes månedsbreve, der 
fortæller om de aktiviteter, der foregår, og som de frivillige ofte er medhjælpende til at 
afvikle. Nævnte som noget nyt småkagebagning hver 14. dag på begge hjem og fortalte, 
at deltagelsen til bankospillene en gang om måneden svinger lidt op og ned, alt efter 
hvordan beboerne har det. Beretningen blev godkendt. 

3. Karin gennemgik det omdelte regnskab, der blev godkendt. Karin oplyste, at antallet af 
medlemmer pr. ultimo 2018 var 210. Antallet er siden da vokset til 218 medlemmer. Der 
sendes snart ”opkrævninger” ud. 

4. Karin Jørgensen bekræftede, at hun modtog genvalg. 
Birgit Nøhr oplyste, at hun ikke modtog genvalg efter 8 år i bestyrelsen, de 6 som 
kasserer. Det lå også fast, at Rose Andersen ikke fortsætter.  
Som nye medlemmer blev Poul Pedersen og Jens Verner Justesen foreslået af 
bestyrelsen, og de blev begge valgt ind uden modkandidater.  

5.  Kresten Rasmussen blev valgt ind som 1. suppleant, Ernst Christensen blev siddende som 
2. suppleant.  

6. Mona Finderup blev indvalgt som revisorsuppleant.  
7. Der var ingen indkomne forslag. 
8. Mona ønskede sig en udendørs lampe oven for Blåbærhaven, på hjørnet, og Birgith 

lovede at kigge på sagen. 

Gunnar Korsbæk, der netop har forladt Driftsbestyrelsen, havde en hilsen med fra Jon Pugholm, 
formand for Driftsbestyrelsen, med tak til Støtteforeningen og alle frivillige. Driftsbestyrelsen 
har planer om at anskaffe en bus udelukkende til brug på Klejtrup Friplejehjem og arbejder på 
sagen. Den nyhed blev modtaget med begejstring! 

Gunnar takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Herefter kaffe og snitter og 
hyggeligt samvær. 

 

Klejtrup, den 21. februar 2019 / Birgit Nøhr 


