Flauenskjold 15/04-2018

GF 07/04-2018 Referat

1. Kahtlyn Bjerre byder velkommen til GF.
Hun byder velkommen til udstillerne – Danaflex, Oticon Medical.
2. Valg af dirigent: Olivia Rasmussen 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 Lone Larsen
5. Formanden beretning: Kahtlyn Bjerre.
Hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i CIF.
Der blev budt velkommen til CIF’s sponsorer, Danaflex og Oticon Medical som var mødt op med
deres stande hvor de ville stå til rådighed for os og tak for støtte som sponsor til CIF.
Tak til alle de medlemmer som er mødt op til GF.
Formandsberetningen er resultatet af hvad som bestyrelsen har gennemgået det sidste år.
På bestyrelsesmøder blev de drøftet om hvad der skal ske i fremtiden for CIF.
Medlemssituationen ser positivt ud 164 medlemmer ud af dem er der 22 støttemedlemmer og 2
æresmedlemmer.
Økonomien ser fornuftig ud, da der er tilgået nye medlemmer og vi har fået Danaflex og Oticon
Medical som sponsor.
Det er 11 år siden at der blev indført kontintgentforhøjelse og for det næste år forbliver
kontingentet uændret.
Netværksmøder status i Roskilde, Holstebro, Odense og Bornholm. Der er desværre ikke stor
opbakning til netværksgrupperne. På bestyrelsens vegne vil jeg sige en stor tak.
Medlemsbladet der er udsendt 3 blade siden bestyrelsen trådte til og vores redaktør Kenneth har
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gjort et kæmpestort stykke arbejde for at finde nogle spændende artikler og annoncører. Så hvis
der sidder nogle som har en god ide eller historie, så send den til redaktøren.
Der er sendt Nyhedsmail ud til medlemmerne om hvad der sker i foreningen.
Sponsorkontrakter har vi fået fra Danaflex, Oticon Medical.
En særlig tak til alle medlemmerne skal lyde herfra som har støttet igennem det sidste år om vores
arrangementer og andre tiltag.
En tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Jeg vil nu takke af som formand for CIF.
Formandens beretning blev godkendt.
6. Beretning fra sponsorudvalget: Kenneth Jensen - der er tegnet kontrakt med 2 sponsorer – hver
med 25000 kr. mangler 2 firmaer som det ikke er lykkes med endnu, forsøger stadig.
AB har tegnet 3 støttemedlemsskab.
Der er tegnet annoncer i nyhedsblad og banner med link på hjemmesiden, for 2 år i træk 20000 kr. med tolkefirmaet Toimo
7. Regnskabet for 2017 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 2018/19.
10. Valg af medlemmer, suppleanter til bestyrelsen:
a. Valg af formand: Kenneth Jensen
b. Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemmer i lige år: Henriette Klindt og Tine Bech Larsen
c. Valg af 0-2 suppleanter (1år): Thomas Bojesen
d. Valg af kassersuppleant: Lone Larsen
e. Valg af revisor: Dorthe Nickelsen
f. Valg af revisorsuppleant: Svend Lefeldt
11. Eventuelt:
Kenneth Jensen fortalte om det efterårs arrangement som er i støbeskeen.
Under eventuelt fortalte Kenneth om bestyrelsens idé med afholdelse af et efterårsarrangement
med overnatning. Det er mange år siden vi sidst har haft et sådant event. Bestyrelsen har kig på en
feriekoloni ved Ebeltoft link http://www.ahl-lejrskole.dk/index.html og vores oplæg er at vi mødes
lørdag d 6 oktober over middag og afslutter søndag d. 7. oktober efter vi har hygget med en stor
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brunch. Lejren råder over 70 sengepladser men for at vi ikke skal ligge alt for mange på de
forskellige værelser vil der være et max på ca. 30 deltagere.
Hvad der ellers skal ske under opholdet, er endnu i støbeskeen, men der vil hvert fald blive en stor
lækker fest menu som vi selv står for med tilhørende vine osv.
Hvad deltagerprisen ender på er endnu ikke fastlagt.
Bestyrelsen håber på at få en masse feedback fra medlemmerne om dette kunne være interessant.
Invitation til arrangementet vil følge snarest.
Rie Skov spurgte hvad det var for hytte og hvor ligger den?
Kenneth Jensen sagde at det er lejrskole.
Rie Skov fortalte om en tur til Tyskland - Lüneburger Heide 5 dage fra den 05.08. - 09.08. 2018
Kenneth Jensen sagde tak til den afgående formand Kathlyn Bjerre – hun fik en gave + øl
Tak til dirigenten Olivia Rasmussen
Tak til referenten Henrik Pedersen

Henrik Pedersen
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