
Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem 

 

Referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2020 på Kløverbakken. 

 

Formand Lillian Tordrup bød velkomme til mødet, og håbede på et godt møde.  

Lillian startede med punkt 1 med valg af ordstyrer. Klaus Enevoldsen blev foreslået og valgt. 

Klaus startede med at konstatere at mødet var lovligt indvarslet med annonce den 29. januar. 

Klaus gav herefter ordet til formanden. 

Beretning. Lillian startede med at takke Susanne og køkken personalet for at vi må afholde mødet 

på Kløverbakken.  Lillian takkede de frivillige og hjemmene for den store opbakning der har været 

året igennem til de mange aktiviteter der har været, eks. 6 års fødselsdag på Blåbærhaven, 10 års 

jubilæum på Kløverbakken, indvielse af ny bus, lejlighedsfester og arrangementer. 

Beretningen blev efterfølgende diskuteret og godkendt. 

 Regnskab. Karin Jørgensen gennemgik regnskabet.  Der er Pt. 224 medlemmer, dette er en 

fremgang på 5 medlemmer i året. Regnskabet viser et overskud på 653,10 kr. som tillægges 

formuen. Formuen er på 12.108,11 efter der er overført 24.580,85 kr. til hjemmene. 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

Valg til bestyrelsen. 

På valg er følgende: Lillian Tordrup, Hanne Grydgaard, Jonna Skov og Inge Lise Sørensen 

Der var genvalg til dem alle. 

Valg af suppleanter. 

Ingrid Østerlev og Mona Finderup blev valgt. 

Valg af revisor. 

Vores revisorer er Kjeld Nielsen og Lise-Lotte Madsen, Lise-Lotte er på valg for 2 år. 

Lise-Lotte Madsen blev genvalgt.  

Revisor suppleant.  Mona Finderup er på valg, og blev genvalgt.  



 

Evt. Jonna annoncerede støtte lotto, der sælges nye lodder fra 1. maj og der er 125 lodder i år. 

Birgith Sæderup mindede om hjælpefest den 26. marts på Blåbærhaven.  

Susanne og Birgith takkede alle i støtteforeningen for den store hjælp der er ydet i året. 

Sluttelig takkede Klaus for tilliden og god ro og orden under mødet. 

 

 

Konstituerende møde. 

Møde deltagere: Jonna, Inge-Lise, Lillian, Hanne, Jens Verner, Karin og Poul. 

Valg af formand. Jonna Skov blev valgt. 

Næst formand.  Inge-Lise Sørensen blev valgt. 

Kasserer. Karin Jørgensen blev genvalgt. 

Sekretær. Poul Pedersen blev genvalgt.  

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 9. marts kl. 17,00 på Blåbærhaven. 

Referat. Poul 

 

 

 

 

 

 

 


