
Virum 31. marts 2019.

Referat fra SGO- generalforsamling 26.marts 2019.

Dagsorden.

Start kl.11.45.

1. Valg af dirigent.  – Ulf Schønsted valgt.
2. Valg af referent. – Birthe valgt.
3. Godkendelse af dagsorden. – Dagsorden godkendt.
4. Bestyrelsens beretning ved Anette Garsdal.

Bestyrelsens beretning fra marts 2018 til d 26. marts 2019.

Anette startede med at rose og takke bestyrelsen for det store arbejde alle ligger for dagen  
for af få foreningen til at fungerer.

Anette og Birthe deltog i et møde på Frivillig centret vedr. Sundhedsnetværk, et netværk 
som de forskellige organisationer ønskede at starte, så det ville være nemmere for den 
enkelte bruger at finde en kontaktperson.

 Der blev talt om fælles arrangementer. Dorete Dandanell havde efterfølgende sendt Anette
en mail vedr. et arrangement i Rødovre for hjerte, lunge og diabetesforeningen, hvor 
Dorete deltog, det havde været en god foredragsholder, der talte om hvordan det er at leve
med en kronisk sygdom, men til en pris af 6000,00 kr., som så skulle deles mellem 
foreningerne, eller betales af frivilligcentret ansøgte §18 midler omkring 
sundhedsnetværket. SGO-bestyrelsen blev enig om at det var for dyrt til vores ”lille ” 
forening.

Vi blev i bestyrelsen enig om at takke nej til deltagelse. 

På netværks mødet talte vi om en fælles folde som vi måske gerne vil være med til, der blev
talt om at den bla. kunne ligge hos lægerne, SOSU-assistenterne og sygeplejerne kunne 
have den med ud på besøg, for netop at få kontakt til de personer der ellers ikke kommer 
ud.

1.maj.

Udflugt igennem Malmmosen til Jette S dejlige sommerhus ved Vejlesø. Det var en rigtig 
hyggelig dag vi var 25 deltager, troubadouren spillede og der blev sunget godt med på de 
mange sange, god mad og vin.  

5.juni guide tur til Karen Blixens haven, alletiders tur medlemmerne var meget tilfredse, en 
utrolig sød guide, 25 deltager, meget hyggeligt at sidde ved strande og nyde de dejlig 
sandwich og vinen, i det pragtfulde solskinsvejr. 

19 juni tur til Forst Botanisk have i Charlottenlund. Her var vi 22 deltager, vejret var også 
med os denne gang, der var borde og bænke vi kunne sidde på inde i haven og spise de 
dejlig sandwich med vin til. Bagefter var der nogle som gik en ekstra tur over i 
Charlottenlund park og rundt om slottet, som i dag huser forskellige virksomheder.

14 års SGO- fødselsdagen august, pænt fremmøde og borgmesteren deltog, vi fik også 
nogle nye medlemmer. Annoncen i DGO var rigtig god, alt i alt et vellykket arrangement.

Anette og Birthe har deltaget i et filmprojekt på Frivilligcentret, der kom efter mange timers
arbejde, både med at synge, optage, klippe og lægge lyd ind, også en film ud af det. 



Tidskrævende men også meget lærerigt og sjovt, filmen blev vist på biblioteket på   
Frivilligdagen fredagen d.28.september.

Filmen kan se på: www.stavganger.dk.

Den 12. nov. fælles gløgg arrangement, stort arbejde for alle i bestyrelsen, derfor stopper 
det. I stedet vil der blive et gløggarrangement for SGO- medlemmer en tirsdag efter 
stavgang først i november, det bliver uden musiker.  

Mandag d.3.dec. havde vi julehygge, stor tilslutning, vin og en dejlig juleplatte fra   Møllebo.
Musik og sang, alle var godt tilfreds med arrangementet.

Tirsdag nov. Måned Deltog Birgit, Birgitte og Birthe i et kursus på Frivilligcentret, vedr. den 
nye Persondataforordning, kursuset varede ca. 3 timer og meget koncentreret. Der var en 
hel del som vi skulle hjem og arbejde med i foreningen bla. Privatlivspolitik. 

Torsdag d.10.januar 2019 deltog Anette og Birthe i et opstartsmøde vedr. Ældreugen. LTK 
og borgerne har besluttet at omdøbe ældreugen til Seniorugen, den afholdes i uge 21 fra d. 
18.-24. maj. Mødet omhandlede evalueringen fra 2018, hvad var godt, hvad kunne gøres 
anderledes, samt nye ideer. 

      Privatlivspolitik.

Bestyrelsen har udformet foreningens privatlivspolitik, som er sat på hjemmesiden hvor 
medlemmerne kan læse den.

Der er også lavet en ny indmeldelse blanket med et afkrydsningsfelt hvor medlemmet giver 
sit samtykke til at vi må opbevare der pers. oplysninger.  

Januar smørrebrød, 33 deltager stor ros fra alle til Møllebo køkkenet, meget lækkert 
smørrebrød.

Febr. smørrebrød, igen stort fremmøde 30 deltager, smørrebrødet lækkert.

Den 6.febr var der igen møde i LTK vedr. Seniorugen, Anette var forhindret i at deltage, 
Birthe deltog. SGO har budt ind med 2 tilbud, stavgang /gymnastik om tirsdagen kl. 10.00 i 
Sorgenfriparken, om torsdagen stavgang /gymnastik i Furesøparken, Furesøvej kl. 10-11. Vi 
håber at fål gerne have begge dele med i programmet.

Hjemmesiden.  Vi har nu Uno euro som udbyder. Vi har igennem flere år haft en der hjalp 
os, men han har sagt fra. Anette har funden en anden som kan hjælpe os, Anette er 
komme” i lære ”, tanken er at vi selv på et senere tidspunkt kan redigere hjemmesiden. Det 
går fint fremad allerede nu hvor det mere er det bagved liggende der skal hjælpes med. 
Efter generalforsamlingen vil Anette vise hjemmesiden på projektoren, så alle kan se 
hvordan den virker.

Vi har holdt 7 bestyrelse / planlægningsmøder fra marts 2018 til marts 2019.

Anette fik ikke nævnt på generalforsamlingen, pga. af printeren havde ikke fået udskrevet 
det sidste, at Birgitte, Bent og Birthe deltog lørdag den 23.marts fra kl.9.00-15.30 i 
Førstehjælp kursus med hjertestarter som blev afholdt på Frivillig centret. Et rigtig lærerigt 
kursus med en yderste kompetent instruktør.

**

Et medlem foreslog at vi også kunne ligge vores folder hos fysioterapeuterne.

http://www.stavganger.dk/


Beretningen godkendt.

5. Års regnskab ved Bent Khanna.  

Bent gennemgik det revideret regnskab, der var et spørgsmål til udgiftssiden:

 vedr. ikke anvendte §18 midler 2017 betalt tilbage til kommunen. Bent forklarede at det 
forholder sig således at de § 18 midler vi få bevilliget skal anvendes samme år, hvis ikke vi 
bruger det fulde beløb skal det betales tilbage i 1. kvartal året efter.

Års regnskabet godkendt.

6. Kontingent.

Bestyrelsen havde stille forslag om kontingent forhøjelse fra kr.125 – til kr. 150 om året.

Et medlem spurgte hvorfor denne forhøjelse, når vi skulle betale penge tilbage til 
kommunen?  Forklaringen er at §18 midlerne er øremærket til specielle formål, bla. kontor, 
annonce, udgifter til pc, telefon til formanden, ect.  Vi må ikke bruge af pengene til 
udflugter, til mad eller fest.

Kontingent stigning godkendt.

7. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til vedtægtsændringer: 

                §4. Indmeldelse    Nuværende tekst: 

 Indmeldelse kan ske på infomødet som finder sted sidst i august eller til foreningens   
formand. Medlemmer vil få brev om mødet 14. dage inden start. Mødet vil blive 
annonceret via lokalavisen i DGO. 

            §4. Indmeldelse    Ændres til: 
Indmeldelse kan ske løbende ved henvendelse til formanden eller en fra bestyrelsen.
Indmeldelse blanket udfyldes.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

                        Fælles kørsels ved udflugter.

Bestyrelsen foreslår, at ønsker man kørelejlighed ved udflugterne, gives der en 20 kr.  
i benzin penge til den som stiller bil til rådighed.   Det er ikke noget som foreningen 
administrerer og det er frivilligt

Forslaget godkendt.

8.   Valg.

 4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Marianne Samuel, Inger Juul, Birgit Poulsen, Birthe 
Khanna alle blev genvalgt.

Valg af suppleant for 1 år: Ulf Schønsted-Madsen blev valgt.

Valg af revisor for 1år: Bent Jørgensen blev genvalgt.

9. Evt. ingen emner.

Dirigenten takkede for god ro og orden.  Generalforsamlingen slut kl. 12.20
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