
Generalforsamling d. 8. februar 2018
På Bispebjerghjemmet, Tagensvej 186, 2400 København NV

 
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse
6) Eventuelt
Foruden bestyrelsen, de aktive frivillige og Martin fra HF er der seks fremmødte.
Stig byder velkommen, hvorefter alle deltagere præsenterer sig selv.

 
Ad 1) Martin Walsøe fra HF bliver valgt til dirigent uden modkandidater. Martin kan herefter
konstatere, at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.

Ad 2) Da Bodil er syg, fremlægger Martin beretningen om vores aktiviteter i 2017. Se næste side.
Der er et spørgsmål om genoptræning og ét om forskning af kvinders hjertesygdom.
Beretningen bliver herefter godkendt.
Ad 3) Stig præsenterer regnskabet for 2017. Det er godkendt af HF.
Ad 4) Der er ingen indkomne forslag.
Ad 5) Alle i den eksisterende bestyrelse ønsker genvalg – og bliver genvalgt.
Der er ingen, der ønsker at stille op, og der er heller ingen suppleanter.
Martin påpeger, at der står i vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmerne skal vælges for to år ad
gangen og er således på valg hvert andet år. På næste bestyrelsesmøde skal vi derfor beslutte,
hvem der er på valg i lige år og hvem i ulige år.

 
Ad 6) Martin gør de fremmødte opmærksom på, at man kan være frivillig – enten som
tilkaldefrivillig eller aktivitetsfrivillig.

 
Efter en god times tid takker Martin af, og generalforsamlingen er slut.

Beretning om aktiviteter i 2017.
 

Hjertecafeer:             10

 
Bestyrelsesmøder:              8

 
Frivillig patientstøtte på B.B.H.  Ca. 1 gang om måneden.

 
Generalforsamling:                   1

 
Plakattour:                               10



 
Landsindsamling.

2700 Kultur. Brønshøj Torv.

BT-måling i 6 Matas butikker.

Kulturhavn festival. Islands Brygge.

Spring for livet. Nørrebrohallen.

Ældredag. Pilegården.

Hjælpe i forbindelse med Julemærkemarchen.

Workshop. Vedrørende regnskab.

Regionsmøde. 1 gang.


