
Årsmødet marts 2022 
 
Vi havde et årsmøde i november, som blev udsat da punket om rettelser til 
vedtægterne skal tages op igen. Det er så det vi gør i dag. 
Fremad rettet vil det ikke hedde en generalforsamling, det hedder et 
årsmøde og blive afholdt i første kvartal med valg af medlemmer til 
brugerrådet, det vil være omtrent som en generalforsamling dog er det ikke 
her vedtægterne skal endelig godkendes, de skal blot fremlægges og drøftes  
og  derefter godkendes i det politiske udvalg. 
 
Vi måtte desværre aflyse julestuen på grund af det høje smittetal og med 
mange fremmede mennesker ud og ind af huset turde vi ikke.  
Den store fælles julefrokost måtte også aflyses. Anja i køkkenet tilbød at lave 
platter, som man kunne sidde sammen med sit hold og spise i mindre lokaler. 
Det var der en del, der benyttede sig af. 
 
Der er forskellige hold der er i gang i huset, men der er stadig meget stille i, 
det er svært at få folk i gang igen. 
 
De der benytter motionslokalerne har taget godt imod det nye tiltag med 
træning på hold. Det fungerer fint der har været lidt start problemer men det 
ser nu ud til at være løst. 
 
 
I det nye år er køkkenet startet med en fast ugentlig maddag. Hver onsdag 
vil Anja servere noget lækkert mad incl. en øl eller vand til 50kr. 
Det har været godt besøgt og fortsætter. Det kan godt anbefales så kom og 
spis med det er hyggeligt. 
 
Vi har lige afholdt en dag med oprettelse af MitId der kom en del der gerne 
ville have hjælp og vi har talt om at gentage det. 
 
 
Jeg vil lige bringe en stor tak til alle tovholdere på de mange hold og de 
frivillige der løser opgaver i forbindelse med aktiviteter, der foregår i og 
omkring huset. Uden jer ingen Tavlhøj. Husk vi kan altid bruge flere der er 
mange forskellige opgaver der skal løses.   
Fortæl rundt omkring om vores, hus så vi kan blive flere. 
Nu starter foråret og havearbejdet, vi har hårdt brug for et par stykker, der 
kan give en hånd i haven, man bestemmer selv, hvor meget og hvor lidt man 
vil hjælpe. 



Vi har mange forskellige opgaver både ude og inde, der skal løses, så der er 
altid mulighed for at byde ind med noget hjælp. De større opgaver hjælper 
kommunen med. Vi vil med stor tak tage imod enhver from for hjælp. 
 
Der er også altid plads til at oprette nye hold så sig endelig til hvis i har nogle 
ideer.  
Lønnen som frivillig er ikke stor, men vi bestræber os på at holde en frivillig 
fest hver forår. I år bliver det med spisning, snak og hygge.  
Vi har bestilt Bamse Madsen til at komme og spille for os. De frivillige får 
snart en indbydelse til festen, der bliver onsdag den 4. maj. 
 
Alle skal huske at alt hvad der foregår her i huset, er på frivillige hænder.  
Hvis eller når i støder på noget eller nogen, som ikke synes alt fungerer så 
godt, så tænk på at det er frivillige, der holder huset kørende for at vi alle 
kan have et dejligt sted, hvor vi kan mødes og dyrke vores interesser. 
 
Inden jeg slutter vil jeg lige slå et slag for gruppen Cafetur for en som dig. 
Det er en gruppe, som er en del af Tavlhøj, og man kan deltage, hvis man 
sidder hjemme og ikke har så let ved at komme ud. Vi spiser sammen synger 
en sang, læser en historie snakker og hygger. Vi sørger for kørsel hvis man 
ikke selv kan komme herop 
Ring eller kontakt Else Marie Sørensen eller mig hvis i kender nogen, der kan 
have behov for at komme ud og være med i den gruppe.   
 
 
En stor tak til brugerrådet for at få huset til at fungere.  
Tak! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


