TAVLHØJCENTRET
Højdedraget 1, Taulov
7000 Fredericia
7210 5257 - CVR 36 25 73 77

GENERALFORSAMLING FOR TAVLHØJ
Onsdag den 16. november 2016
Deltagere 34 personer.
1. Valg af dirigent:
Søren Lind
2. Brugerrådets beretning samt godkendelse
Se bilag 1.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Se bilag 2.
Regnskabet blev godkendt

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen.
5. Valg af 4 brugerrådsmedlemmer
På valg er:
Kristine Olesen (ønsker genvalg)
Per Andersen (ønsker genvalg)
Conny Lind Jensen (ønsker genvalg)
Anny Buhl (ønsker ikke genvalg)
Nyopstillede:
Else Marie Sørensen
Bente Dahl
De valgte blev :
Kristine Olesen, Per Andersen, Conny Lind Jensen, Else Marie Sørensen.
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6. Valg af 3 suppleanter
Bente Dahl, Victor Andersen, Astrid Pedersen.
7. Valg af revisor
Jørgen Munk Hansen
8. Eventuelt:
Kirsten Davidsen: Husk at skrue ned for varmen efter brug af lokaler.
Brugerrådet skal huske at give besked til gymnastik når lokalet skal
Bruges til andet formål.

Annelise
Ellinor

: Hvordan skal det nye lokale bruges?
: Hovedsagelig til aktiviteter hvor man sidder ved borde, da det er
Meningen er at salen skal stå fast med borde.

Astrid Pedersen : Hvornår kommer hjemmesiden op at køre igen?
Per Andersen : Vi arbejder på højtryk for at få den til at køre.
Anny Buhl

: Det er af helbredsmæssige årsager jeg forlader brugerrådet, som jeg har
Været meget glad for at være en del af.

Henning Due Lorentsen fortalte om det nye sundhedshus, samt planerne om at bygge et
nyt plejecenter.
Victor

: Er der planer om et Hospice i forbindelse med sundhedshuset?

Henning D. L.

: Det er endnu ikke afklaret.

Ellen Balleby

:Takkede brugerrådet og andre ildsjæle for det store arbejde de selv lægger i

de lægger i huset frem for at bestille håndværkere.
Det var ikke for dyrt at have dagcenterbrugerne på Tavlhøj, men der var
Ikke borgere nok til det.
Inger Kongsted sluttede af med at takke Anny Buhl for hendes store arbejde gennem årene.
Og takkede desuden for en god generalforsamling.

