
Ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 28. Februar 2017 kl 19.00 

 
1. Valg af dirigent. 

Lars Jacobsen er valgt 
Generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt fire uger inden afholdelsen. 
 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
Birte Jacobsen og Thyge Buhr valgt som stemmetællere 
Jeanette Guldfeldt valgt som referent 
 

       3.  Godkendelse af lokalbestyrelsen årsberetning om lokalafdelingens virksomhed. 
Kristian har lavet ti eksemplarer af årsberetningen. Kristian Buhr takker for 
samarbejdet i bestyrelsen. En tak til de frivillige og til Birte Jacobsen for hendes 
arbejde med regnskabet.  
Det arbejde de frivillige udfører svarer til 3,6 årsværk. Desuden udfører vi ca. 1,0 
årsværk lønnet arbejde. 
Mindfulness er fortsat en succes. Der er også fin søgning til de andre grupper. 
Vi er gode til at synliggørelse os i relevante sammenhænge.. Vi forsøger at komme i 
medierne med pressemeddelelser osv. Vi bliver også af og til kontaktet af radioen. 
I år løber det nye projekt ”Rethink Normality” af stablen i samarbejde med beslægtede 
foreninger. Her skal de frivillige på banen som hjælpere. 
Vi sender vores årsberetning til politikerne, hvilket i år har givet fine tilbagemeldinger 
fra flere af byrådets medlemmer.  
Vi er i færd med at arrangere et vælgermøde på DOKK1 forhåbentlig i samarbejde med 
beslægtede foreninger.  
Vi har vores første temaaften den 16. marts.  
Økonomien er ikke helt i top for tiden. Grundlaget for vores økonomi er paragraf 18-
midler. Vi har søgt Trygfonden om midler og afventer svar. 
Facebook fungerer fint. Vi er oppe på 700 følgere.  
Hjemmesiden kører også fint. Der er et par ting, der er forældet, som lige skal justeres.  
Beretningen blev godkendt med applaus og i absolut enighed. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016. 
Birte Jacobsen gennemgår årsregnskabet. Vi starter i 2017 med en bankbeholdning på 
125.000 kr. Vi er for tiden med i donationsprojektet i SuperBrugsen i Jægergårdsgade.  
Regnskabet er godkendt. 
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår. 
Der er skåret til på alle punkter i budgettet. Der er balance i budgettet. 
Budgettet blev godkendt 
 

6. Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag. 
 
 



7. Valg ifølge vedtægterne 
Lise Buhr og Heidi Christensen er genvalgt for to år.  
Der valgtes følgende fire suppleanter.  
1. Susanne Meibom 2. Camilla Christensen. 3.  Claus Andersen, 4. Jørgen Skouboe 
Inge Roesen fortsætter som kritisk revisor. 
Den valgte bestyrelse fortsætter som repræsentantskabsdelegerede,  
 
 

8. Eventuelt 
Sanne Roesen havde et ønske om, at vi laver et nyt projekt omhandlende de 
pårørendes udfordringer i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, når 
udfordringerne er størst i hjemmet. 
Det er en kendt problematik, som Bedre Psykiatri Aarhus ønsker belyst, synliggjort, 
bearbejdet og dermed forbedret.  
Sanne har en skitse klar, og det aftales, at Kristian forsøger at nå at få ansøgningen klar 
til 15. marts, som er deadline for ansøgning om tildeling af PUFF midlerne. 

 
Referent Jeanette Guldfeldt. 


