Generalforsamling i Foreningen – Frivillige ved Bostederne Skanderborg
Onsdag d. 26/2-2020
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Fremlæggelse af budget for 2020
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af kasser, næstformand, borgerrepræsentant og suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Velkomst:
Projektkoordinator Frank Stjerne byder velkommen og gennemgår dagsorden.
2. Valg af dirigent:
Frank Stjerne vælges som dirigent.
3. Valg af referent:
Jakob Krogh vælges som referent.
4. Bestyrelsens årsberetning:
Frank Stjerne giver en gennemgang af foreningens aktiviteter afholdt i det fortløbende år:
Foreningen arrangere banko den første tirsdag hver måned. Denne aktivitet er vores største succes
med gennemsnit på 35-40 deltagende borgere.
I samarbejde med Udeholdet afholder vi Westerndag i september måned. Det er en selvstyrende
aktivitet, der arrangeres af frivillige i foreningen.
Vi arrangerer bowling 4 gange om året. Vi spiller i Viby. Mergim(borger) fortæller, at han aldrig har
hørt om bowlingarrangementet. Vi skal hav skabt større synlighed omkring vores aktiviteter, så alle

borgere får mulighed for at deltage. Borger der bor i eget hjem, er en målgruppe vi ikke er gode
nok til at få information ud til.
Vi har i en prøveperiode arrangeret strikkeklub i Møllegade hver 2 mandag. Tidligere lå det i
butikken, men der var for få tilmeldinger. Vi arbejder på at få udvidet aktiviteten, så der kommer
flere deltagere. Desuden er der nogle borgere, der gerne vil være frivillige ind i aktiviteten. Vi kigger
på om aktiviteten, skal ligges ud på Pav4, for at åbne op for at flere borgere fra forskellige
boenheder kan deltage.
Hockey kører hver anden onsdag. Dennis(borger) fortæller om aktiviteten. Vi spiller i
Voerladegaard, og der er både borgere fra Pensionatet, Støttecentret og Solsikken med til
aktiviteten. Aktiviteten er fuldstændigt frivilligt drevet. Vi skal til Frederikshavn 15-17 maj og
deltage i Special Olympics. Her deltager vi med 2 hold, samlet 14 borgere. På turen deltager Frank
Stjerne samt 3 frivillige.
Vi afholder i samarbejde med Sølund og Bostederne Skanderborg Gospel koncert i festsalen på
Sølund d. 31/3.
Vi hjælper Skanderborg bådklub med at få klargjort bådbroen i foråret.
Et af vores store fokuspunkter i foreningen er at få vores borgere ud i frivilligt arbejde. F.eks. har vi
Happy holdet, der hjælper til ved Skanderborg Håndbold. Foreningen vil gerne understøtte, at vi
kan få flere borgere ud i frivilligt arbejde. Vi er opsøgende på at finde samarbejdspartnere, der har
ressourcerne og ønsker at samarbejde.
Frivillige ambassadører: Vi har nu fået ambassadører i alle boenhederne og på aktivitetscentret.
Ambassadørerne er alle en del af det daglige personale. Disse agerer som foreningens forlængede
arm i forhold til personalet. De sørger for at få hængt aktivitetsopslag op og dermed gøre
foreningen mere synlig. De sørger også for at tage forslag fra personalet med tilbage til foreningen.
Jakob Krogh giver en gennemgang af fremtidige aktiviteter/projekter:
Food Maker: Vi er i opstartsfasen ift et samarbejde med Foodmaker Aarhus. Deres grundlag er kost
og ernæring tænkt som omdrejningspunkt for relationsdannelse, fællesskab og madglæde.
Projektet er tænkt i samarbejde med eleverne på STU. Netop STU eleverne har vi haft svært ved at
nå ud til med vores aktiviteter, da de har svært ved at identificere sig med de resterende borgere
på Bostederne, og dermed ikke tænker sig selv ind i vores aktiviteter.

Smuk Fest: Vi samarbejder med Smuk fest om at indrette lokaler på det gamle posthus. Posthusets
lokaler er overtaget af Museum Skanderborg, og de har et ønske om at åbne lokalerne op til
lokalsamfundet i Skanderborg kommune. I den sammenhæng vil vi gerne være med til at sætte
vores præg på indretningen. Der vil, når lokalerne står færdige, være mulighed for at vi kan afholde
nogle af vores aktiviteter her.
Vi samarbejder om endnu et projekt med Smuk fest, som er tidsberammet til selve festivalen i
august. Vi skal med vores borgere indgå på et af deres oprydningshold på festivalen. Holdet hedder
”Hov, der skal det ikke ligge”, og sørger for at rydde de sidste ting op efter nedtagningsholdene har
fjernet scener og boder. Dette projekt er igen tænkt i et samarbejde med STU eleverne.
Skanderborg roklub: Samarbejde med Skanderborg roklub hvor vores borgere har mulighed for at
deltage i ergometer roning på land samt mulighed for at arbejde frivilligt i roklubben.
Dansktopfest: Vi arrangere dansktop fest i Voerladegaard. Vi vil gerne have vores borgerbands til at
spille. Arrangementet er med spisning for borgerne.
Lan-party: Vi starter lan-party aktivitet op i starten af marts. Første gang tager vi på netcafe i
Aarhus, og efterfølgende skal aktiviteten afholdes på Bostederne drevet af frivillige. Vi er i dialog
med VIAs it-linje omkring et samarbejde, hvor deres studerende kan være frivillige.
Frivilligdag: Vi holder frivilligdag d. 12/3 for alle vores frivillige. Vi vil gerne give dem muligheden for
at møde hinanden, danne netværk, og lade sig inspirere af andre.
Hjemmeside: Vi er i gang med at lave en hjemmeside, så vi bliver mere synlige og er lettere
tilgængelige. Både for borgerne, personalet og pårørende.
Benedicte Müller spørger til, om dette udgør bestyrelsens årsberetningen.
Da bestyrelsesformanden er blevet forhindret i at være til stede, kommer der ikke en årsberetning
fra bestyrelsen. Gennemgangen af nuværende og fremtidige aktiviteter gennemgås af Frank Stjerne
og Jakob Krogh.

5. Frank Stjerne giver en gennemgang af årsrapporten for 2019.
6. Jakob Krogh giver en gennemgang af budgettet for 2020.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Søren Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Dermed er der minimum 1 plads i bestyrelsen, der
skal besættes. Lissi Hauerberg, Gitte Jørgensen og Dorthe Lillelund ønsker alle at stille op til
bestyrelsen. Alle tre bliver valgt ind i bestyrelsen. Vi vælger, at alle tre træder ind i bestyrelsen for
at styrke denne.
8. Valg af kasser, næstformand, borgerrepræsentant og suppleant:
Joan Pedersen stiller op til posten som kasser. Joan bliver valgt.
Knud Erik Jørgensen stiller op til posten som næstformand. Knud Erik bliver valgt.
Benedicte Müller ønsker at genopstille som suppleant. Benedicte Müller bliver genvalgt. Per
Jørgensen ønsker at opstille som suppleant. Per Jørgensen bliver valgt.
Dennis Jørgensen ønsker at genopstille som borgerrepræsentant. Dennis Jørgensen bliver genvalgt.
Mergim Peci og Elise Jørgensen ønsker begge at stille op som borgerrepræsentanter. Begge bliver
valgt.
Alle ønskes tillykke og velkommen i bestyrelsen.
9. Valg af revisor:
Revisionsfirmaet Tal og Tanker vælges som revisor for indeværende år.
10. Eventuelt:
Der opfordres til at vi tager en runde, hvor vi hver især fortæller om eget virke i foreningen.
Foreningens to medarbejdere Frank Stjerne og Jakob Krogh opfordrer generalforsamlingen og
bestyrelsen til at tage hul på diskussionen, om hvor vi ser foreningen fremadrettet december 2021,
hvor projektstøtten fra Socialstyrelsen ophører. Hvordan tænker man, at foreningen kan driftes og
drives videre.
Afslutningsvis takker Frank Stjerne alle deltagende ved generalforsamlingen for deres fremøde og
engagement.

