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Referat fra Generalforsamlingen den 1. marts 2022 
 

Formand Jonna Skov bød velkommen til mødet, og takkede for det gode fremmøde. 

Dagsordens første punkt, er valg af dirigent, her blev Jon Pugholm foreslået og valgt. 

Jon konstaterede der var lovligt indvarslet med annonce i ugeavisen den 2. februar. 

og det har været på hjemmesiden, herefter fik formanden ordet til at afgive beretning. 

 

Beretning ved Jonna Skov 

Corona lukkede jo igen ned for aktiviteter, så der er ikke sket så meget i 2021. 

Aaefje var på besøg med hendes lam, beboerne på begge plejehjemmene nyder meget 

sådan en dag.  

Der har været banko på Kløverbakken, og det er dejligt med alle de hjælpere der 

kommer den aften. Der er startet banko på Blåbærhaven i 2022 igen. 

På Blåbærhaven har der været hjælp til havearbejdet og Kløverbakken var der hjælp 

til at terrassen kunne blive gjort forårsklar. 

Salget af støttelotto var jo også mere vanskeligt end året før, men ved hjælp fra 

personale og ledere gik det faktisk rigtig godt, alle 130 lodder blev solgt. Der var så 

20 lodder tilbage som blev solgt til gensynsfesten på Kløverbakken. 

Salget af indkøbsnet går stille og roligt, det kunne vi gøre noget mere ved, når der er 

arrangementer. 

Karin Jørgensen har sørget for sponsorat til de ny højskolesangbøger og til at 

Flemming Baade kom og introducerede dem. 

Efter ønske fra Blåbærhaven om musik, har vi fået arrangeret med Børge og Åge at 

de spiller en gang om måneden på begge plejehjem, hvilket beboerne nyder meget. 

Igen i år blev der lavet gran guirlander til terrassen på Kløverbakken som lyser godt 

op i den mørke tid. 

Karin og Jonna fra støtteforeningen var inviteret til Skanderborg, for at fortælle om 

arbejdet i en støtteforening. Det syntes lidt for tidligt, da man først var ved at 

planlægge byggeriet. Støtteforeningen skulle her stå for køb af grund og opførelse, 

så det var en helt anden opgave, de skulle i gang med. 

Vi blev inviteret med til planlægningsmøde omkring 800 års jubilæet i Klejtrup. 

Efterfølgende blev der aftalt med hjemmene at arrangere åbent hus den 10. juni 

Med pølsevogn på Blåbærhaven og kagebord kaffe / te på Kløverbakken. 

Der skal lyde en stor tak til alle der har givet en hånd med og støttet økonomisk ved 

at købe medlemskontingent, støttelotto og net.  

Til sidst skal lyde en stor tak til Lillian Tordrup for det store arbejde hun har lagt i 

støtteforeningen gennem mange år, hun genopstiller ikke til bestyrelsen.   

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 



Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem 

 

 

 

Regnskab ved Karin Jørgensen. 

Der har været 204 betalende medlemmer 2021.  

Regnskabet viser et overskud på 19.955 kr. Der er et samlet indestående i bank på  

28.533,68 kr., heraf vedr.10.270,27 kr. bussen 

Regnskabet er revideret af Birgit Nøhr og Lise Lotte Madsen 

 

Regnskab og beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

 

Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet forbliver uændret på 75 kr.pr. medlem. 

 

Valg.  

Jonna, Hanne, Inge-Lise og Lillian er på valg. Lillian modtager ikke genvalg. 

Der blev genvalg til Jonna Skov, Hanne Grydgaard, Inge-Lise Sørensen. 

Der var ny valg til Ingrid Østerlev.  

Af vedtægterne fremgår det, at der skal vælges 3 medlemmer i lige år. 

og 4 medlemmer i ulige år. Det blev derfor aftalt at Jonna er valgt for 1 år, 

de øvrige for 2 år, så stemmer det næste år.  

 

Valg af suppleanter. 

Mana Finderup er valgt sidste år for 2 år. 

Anne Bonne blev nyvalget for en 2 års periode.  

 

Valg af revisor. 

Birgit Nøhr er valgt sidste år for 2 år. 

Lisse Lotte Madsen blev valgt for en 2 års periode. 

 

Evt. Jon roste støtteforeningen for det store arbejde der ydes hele tiden. 

Han syntes det er flot med den store medlemstilslutning der er. 

Frivillig- hjælpefesten blev ikke afholdt sidste år, men det er planlagt til uge 38 

i år på Verdenskortet kl. 17,00. Dato kommer senere. 

 

Til sidst takkede Jonna for det meget gode samarbejde med plejehjemslederne 

Birgitte og Birgith 

 

Referat. Poul 

 

 

 


