Generalforsamling i Århus
Torsdag den 27. oktober 1988 afholdt plejerklubben Århus generalforsamling med
følgende dagsorden: .
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Kontingentfastsættelse.
4. a. Indkomne forslag.
b. Andre forslag.
5. Valg:
Næstformand. Kasserer.
To bestyrelsesmedlemmer.
Revisor.
Suppleanter.
6. Eventuelt.
Formanden Jens Folkersen, bød velkommen, foreslog Jørgen Nyegaard til dirigent, og
efter valg af stemmetællere overtog Jørgen Nyegaard generalforsamlingen, konstaterede
at denne var lovligt varslet og fik dagsordenen godkendt.
1.
formanden kunne oplyse, at de eneste aktiviteter, der var sket i klubben, var indkøb af en
kopimaskine til 27.000 kr., da alle andre aktiviteter var foregået i Dansk Plejerforenings
regi.
2.
Hans Jørn Christensen redegjorde for det fremlagte regnskab, oplyste at der, som tidligere
nævnt, var brugt penge til kopimaskine og at vi manglede endnu at afregne for det nyligt
afholdte kursus i Snaptun. Dette ville ca. beløbe sig til 23.000 kr. for Århus-klubbens
vedkommende.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
3.
Der forelå fra bestyrelsens side forslag om at kontingentet skulle være på 73 kr. pr. måned
pr. medlem. Dette kunne selvfølgelig også sættes lavere, det kom an på hvilke aktiviteter,
man ønskede i klubben. Ønskede man stadig frikøb af bestyrelse til at varetage
medlemmernes interesser, skal det nu foregå af klubbens kasse, hvor det tidligere blev
betalt af Dansk Plejerforening. Ville vi fortsætte med et blad for plejerne, vil det også være
en ny udgift, vi må regne med. Fortsat afholdelse af lokale kurser, kontorudgifter, bøger og
tidsskrifter , lommebøger, udbetaling af jubilæumsgratialer o.s.v. Alt dette skulle kunne
gøres for et kontingent på 73 kr. pr. måned.
Efter en del diskussion foreslog et medlem, at klubkontingentet blev hævet med 5 kr., så
der var mulighed for at afholde et kursus både forår og efterår.
Efter afstemning blevet klubkontingent på 78 kr. pr. måned vedtaget.
4 a og b. Efter gennemgang, og få rettelser, blev der vedtaget nye love for klubben og nye
lokale vedtægter blev ligeledes vedtaget.
Desuden blev det vedtaget at bevilge et beløb på 10.000 kr. til indkøb af en ny fane, når
der foreligger et nyt logo på landsplan.

Som næstformand genvalgtes Lise Paaske. Kasserer Hans Jørn Christensen ønskede
ikke at genopstille. Foreslået og valgt til denne post blev Ingvard Ladefoged.
Til bestyrelsen genvalgtes Anders Kjølbye, Søren A. Nielsen fra Caritas ønskede ikke at
genopstille. Foreslået blev Erik Sindal og Hans Jørn Christensen. Valgt til bestyrelsen blev
Hans Jørn Christensen.
Genvalgt som revisor blev Michael Poulsen. Revisorsuppleant Bodil Christensen.
Suppleant for kasserer Hans Jørn Christensen. Fanebærer Jens Ole Svensson.
Suppleant for fanebærer Anders Kjølbye.
Jens Folkersen takkede for en god generalforsamling og håbede på et godt klubarbejde.
Udtrykte ønske om, at medlemmerne ville udvise overbærenhed, hvis der skulle ske
enkelte kiks ved overgangen til Dansk Kommunal Arbejderforbund.
Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
Referent: Lise Paaske.

