Flauenskjold 28/04-2019

GF 06/04-2019 Referat

1. Kenneth Jensen byder velkommen til GF d. 6. april 2019.
2. Valg af dirigent: Birgit Jespersen blev valgt.
Hun kunne oplyse at GF var indkaldt med lovligt varsel.
3. Valg af referent: Henrik Pedersen blev valgt.
4. Valg af stemmetællere: Preben Larsen og Verner Kristensen
5. Formandens beretning: Kenneth Jensen.
Hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i CIF.
Håber at i har nydt den lækre buffet her på Severin, som godt kan kaldes vores stamsted da det
altid har været en stor succes at være her.
Bestyrelsen mødes ikke så tit da der er stor afstand imellem dem – så FB bruges hvor ting flittig
diskuteres. De havde en arbejdsweekend, flere ting blev lagt i støbeskeen bla. GF.
Vi har 2 sponsorer – Danaflex og Oticon Medical – der er et par stykker mere som gerne skulle
komme med i 2019 – der gøres et stort stykke arbejde for at få det til at lykkes.
Medlemstallet er 127 medlemmer, 26 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. Antallet er meget
stabilt, så det et meget positivt for CIF.
Der har været problemer med grupperne på FB. Det har ikke været nemt at finde ud af hvem er
hvem. CIF har nu Cochlear Implant Foreningen.
Arrangementer i 2018 har der desværre været 2 aflysninger på grund af for få tilmeldte, Weekend
Feriekoloni og Rie’s bustur. Efter GF 2019 var der mulighed for overnatning og socialt samvær.
Bestyrelsen vil lægge hovederne i blød, for evt. at finde noget som kan trække flere medlemmer til.
Medlemsbladet blev lidt forsinket med udgivelsen nogle fik det først i 2019. Der er mange som har
skrevet om nogle gode oplevelser. Økonomien med bladet ser fint ud, selvom det er blevet noget
dyrere at trykke og udsende bladet.
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Netværk er der 4 aktive netværksgrupper, hvor 2 er meget aktive.
Rie’s Midt-Vest. Der er meget stort fremmøde til de arrangementer som de laver.
Der kunne godt bruges nogle ildsjæle som har lyst til at være netværks kontaktpersoner i Roskilde
og Sønderjylland / tre kants området. Bare giv bestyrelsen besked.
Fremtiden er svær at spå om, men så længe bestyrelsen har opbakning fra medlemmerne,
sponsorer og annoncører vil CIF bestå.
Birgit:
Havde et spørgsmål om fremtiden, måske ping/pong fra medlemmer CIF om nye tiltag.
Anne:
Ingen bud på om hvordan man kan få medlemmer til at komme til forskellige arrangementer.
Anni:
Kunne bruge FB til input til nye arrangementer.
Formandens beretning blev godkendt.
6. Beretning fra sponsorudvalget: Udgår
7. Regnskabet for 2018 fremlagt af Sira Pedersen:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Herefter blev regnskabet godkendt.
8. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.
9. Kontingent for næste år: uændret 2019/20.
10. Valg af medlemmer, suppleanter til bestyrelsen:
a. Valg af kasserer: Sira Pedersen modtager genvalg
b. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer i lige år:
Anne Koch modtager genvalg
Poul Juel blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
c. Valg af 0-2 suppleanter (1år): Ingen
d. Valg af kassersuppleant: Lone Larsen
e. Valg af revisor: Dorthe Nickelsen
f. Valg af revisorsuppleant: Sven Lefeldt

11. Eventuelt:
Der var en god spørgelyst om forskellige ting og sager hvordan, man kunne tiltrække flere
medlemmer til de forskellige arrangementer.
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Forskellige ting b.la. noget mere fagligt om daglig dags problemer og kursus i gode musikoplevelser,
i stedet for kun banko.
Kenneth Jensen sagde tak til
Dirigenten: Birgit Jespersen
Referenten: Henrik Pedersen
Skrivetolkene: Susanne Bursøe Hemme og Ginny Skov Johansen

Henrik Pedersen
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