Flauenskjold 01/05-2017

GF 22/04-2017 Referat
Kenneth byder velkommen til GF – Camilla havde meldt sig syg.
Han byder velkommen til udstillerne – Danaflex, Oticon og Phonic.
1. Valg af dirigent: Olivia blev valgt.
Hun kunne oplyse at GF var indkaldt med lovlig varsel.
2. Valg af referent: Henrik Pedersen blev valgt.
3. Formanden beretning: Anne – Camilla meldt syg.
Hun sagde tak til alle som har hjulpet bestyrelsen på mange måder det sidste år.
Bestyrelsen har haft meget travl det sidste år. Udgivelse af medlemsblad, afholdt 4
bestyrelsesmøder og aftaler med mulige sponsorer – der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler
med 2 sponsorer i 2017 – Danaflex og Oticon.
Bestyrelsen efterlyser forslag, ideer og kritik modtages gerne.
Medlemssituationen er ikke den bedste – aktive 165 – støtte 26 – æresmedlemmer 2.
Økonomien er fornuftig, men der bliver kigget på hvilke arrangementer, som kan gennemføres.
Der bliver ingen kontingentforhøjelse – det er 10 år siden, der var en forhøjelse.
Der blev afholdt et arrangement i Tåstrup, hvor Jesper Dalsgård ”Ud af stilheden” holdt et foredrag.
Der vil komme andre arrangementer – vil ikke løfte sløret på nuværende tidspunkt.
Netværkspersoner findes i Roskilde, Holstebro, Odense og Bornholm.
Medlemsbladet havde nogle spændende artikler – annoncerne i bladet dækkede fint udgiften til
fremstilling af bladet.
Efter sommeren 2017 vil bestyrelsen mødes med Høreforeningen om muligheden for evt. et
samarbejde.
Bestyrelsen ønsker ideer fra medlemmer og støtte til vores arrangementer.
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Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskabet fremlagt af Sira:
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet som bestyrelsen svarede på.
Herefter blev regnskabet godkendt.
5. Forslag fremlagt af bestyrelsen: vedtægtstilføjelse §4b.
Forslaget blev godkendt.
6. Kontingent for næste år: uændret.
7. Valg af medlemmer, suppleanter til bestyrelsen:
Valg af kasseren ulige år:
Sira er på valg – modtager genvalg – blev valgt.
Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år:
Kenneth og Anne modtager genvalg – blev valgt.
Valg af 0-2 suppleanter hvert år:
Bente Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Birgit Jespersen blev valgt – Henriette havde fuldmagt med.
Valg af kasserersuppleant:
Lone Larsen blev valgt.
Valg af revisor og revisor suppleant:
Dorthe Nichelsen som revisor.
Jannie Glæsner som revisor suppleant.
8. Eventuelt:
Der blev drøftet vedr. samarbejdet med høreforeningen – der var spørgsmål om man kunne
invitere HF medlemmer til lokale arrangementer.
Olivia Rasmussen og Vera Nielsen fortalte at der kommer nye tiltag fra netværket på Fyn – men
kom ikke ind på hvilke.

Henrik Pedersen
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