Referat af generalforsamling i Projekt og Udviklingsteamet d. 09.03. 2018.
På Handi-K@. Engtoften 7 i Viby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Økonomi og forelæggelse af regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand vælges ulige år
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (ulige år)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Per Jacobsen blev valgt. Per konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt
indkaldt. Herefter citerede han foreningens formål fra vedtægterne. Yderligere
konstaterede Per, at det altid er behageligt at samles og have med andre medlemmer
at gøre.
Der er pt. 21 betalende medlemmer og der var en appel til de sidste ikke betalende
medlemmer om at betale.
Ad. 2. Formandens beretning
Mogens oplæste beretningen for 2017. Se vedlagte resumé af denne.
• Medlemmer – 31
• Bestyrelsen: 4 møder
• Handi-k@ fødselsdag

• Fitnesslokale – samarbejde med FOF
• Handicappede gennem tiderne
• Social økonomisk støttet beskæftigelse
• Hjemmeside & Facebook
• Krop & kost
• Mitii – Move it To Improve it
• Cirkeline – 8 arr.
• Handi-k@ Sommertemadage
• HandiForum
• Fysioterapi på Handi-k@
• Åbne eftermiddagshold
John fortæller om Handi-Travel-Infos tiltag. Se vedlagte resumé fra John Busk.
• Hvad Handi-Travel-Info har lavet i det år.
• Vi har i løbet af året haft et par henvendelser om at hjælpe med at finde nogle
rejsemål. Og vi har haft et foredrag ovre i Herning. Og vi har også arbejdet
med at skaffe penge til at få vores hjemmeside ”up to date” og få vores
materiale ”up to date”. Og vi har været ude og måle op. Og vi har haft en
opgave fra Feriecentret Slettestrand. De vil have hjælp med at finde nogle
hjælpemidler til deres nye svømmebassin, som de er ved at være færdige med.
•
• I 2018 er vi blevet med at skaffe penge til at få vores materiale ”up to date” og
hjemmeside. Og vi skal ud og holde foredrag på Marselisborgcentret onsdag d.
14. marts, og det er første foredrag, hvor jeg tager min kollega med; Thomas.
Det er jeg spændt på, hvordan det vil gå, men jeg håber det går, som jeg håber;
godt.
•
• Efter d. 9. marts ved Handi-Trave Infos leder ikke, hvad der kommer af
opgaver eller foredrag eller alt muligt andet. Så I skal vente med at høre det til
PU-generalforsamling 2019.

Og om åbent hus på Slettestrand d. 23. marts 2018.
Ad. 3. Økonomi
Kjeld uddelte regnskabet for 2017 og gennemgik posterne. Se vedlagte oversigt. Der
er pt. 21 betalende medlemmer, hvilket giver 650 kr. Herefter blev regnskabet
godkendt.
Ad. 4. Kontingent
Kontingentet er på 30 kr. årligt. Generalforsamlingen vedtog, at dette ikke skulle
ændres de næste to år: 2018 og 2019.
Ad. 5. Indkomne forslag
Ingen forslag fremlagt.
Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Efter en hemmelig afstemning blev Hanne Klitgaard og Louise Conrad valgt som
bestyrelsesmedlemmer i P og U for en periode på 2 år.

Ad.7. Valg af suppleanter
Carsten Hyldig og Per Jacobsen blev valgt for et år.

Ad. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Tina Lauritsen og Carsten Lassen Jensen blev genvalgt.

Ad.9. Evt.
Mimse gjorde lige reklame for et Merete kursus i påsken den 26.-27. marts fra kl 1014, gennem FOF. Kursets pris: 400 kr. Kursets titel: Maling og grafisk kreation. Det
andet kursus, der er i udbud er fra d. 2. april til 21. juni. Kursets titel: kreativt
værksted. Det vil blive afviklet hver torsdag. Kursets pris: 1.150 kr. for deltagere
udefra. For deltagere fra Handi-K@ bliver det 1.200 kr. Der påregnes ca. 25 kr. for
materialer pr. gang.
Per gjorde lige reklame for fokusuge på Handi-k@ . Her kommer elever fra Egmont
Højskolen til temamøde den 21. marts fra kl. 15:00-17:00. Temaet er: Betaling for
hjælperne i ledsagerordningen eller ved bevilling af en BPA i forbindelse med

restaurantbesøg, biograf o. lign. Der vil være tale om erfaringsudveksling.
Interesserede skal tilmelde sig senest i næste uge. Thomas fortalte, at der var
Cirkeline og frokostcafé lørdag den 17. marts kl. 12:00-15:00 på Dalle Valle.
Tilmelding tirsdag. Næste cafetur bliver den 8. maj. Stedet endnu ukendt.
Thyge gjorde reklame for Care Ware konference forskellige steder i Århus, og især
Dokk1 d. 10.-11. april kl. 10:00-15:00. Emne: Teknologisk udvikling og muligheder i
forbindelse med hjælpemidler til kommunikation i hverdagen. Tilmelding skal ske på
Care Wares hjemmeside.
Medlemmer fra Projekt Forspring vil holde et oplæg dernede om f.eks. BLISS-tavler.

Referent
Hanne Klitgaard Larsen.
Dirigent
Per Jacobsen

