
Generalforsamling for Støtteforeningen Byen i Byens Venner                                                     
03.09.2017 i Aalestrup Hallen

Til stede fra bestyrelsen
Bente Hansen, Else Vinther, Elsebeth Østergaard, Louise Børresen
Fraværende: Revisor, Jens Christian Jensen

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Beretning ved formand, Bente Hansen
4. Regnskab
5. Indkomne forslag

• Nye vedtægter til godkendelse (vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse (i alt 3)

• På valg er Else Vinther og Bente Hansen, som begge genopstiller.
7. Valg af suppleanter (1. suppleant for 2 år, samt 2. suppleant for 1 år)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Generalforsamling
Ad 1 Henning Appel Mortensen blev valgt som ordstyrer

Ad 2 Louise Børresen blev referent

Ad 3 Bente Hansen aflagde beretning for perioden fra 3.9. 2016 til 2.9. 2017. Hun omtalte de 
forskellige arrangementer for beboerne, støtteforeningen er med til at afholde, og de midler til 
beboerne, der er givet økonomisk støtte til. 
Desuden omtalte Bente mødet den 8.11. 2016, hvor blev det besluttet at dele den gamle forening , 
der blev oprettet i 1987, op i to, et pårørende råd og en støtteforening, med hver deres vedtægter. 
Fire pårørende har siden 8.11. 2016 drevet støtteforeningens arbejde videre og udarbejdet forslaget 
til nye vedtægter.
Endvidere stillede Bente spørgsmålet: hvem kan vi optage som medlemmer, og hvordan kan vi 
rekruttere flere medlemmer fra lokalområdet.
Endelig nævnte hun, at vi påtænker at hæve prisen for at bedre økonomien.

Ad 4 Det todelte regnskab blev godkendt.

Ad 5 De nye vedtægter blev godkendt.

Ad 6 Valg til bestyrelsen. Bente Hansen og Else Vinther modtog genvalg. Ole Andersen blev valgt
som nyt medlem af bestyrelsen.
Merete Jensen blev skrevet på som 1. suppleant. Valg af suppleant til revisor blev skubbet til næste 
år.
Ad 7 Eventuelt.                                                                                                                                   
Her blev det drøftet, hvorfor har vi ikke har flere medlemmer og forskellige muligheder for at 
skaffe flere.
Et af forslagene var, at de nye foldere med information om støtteforeningens arbejde skal ud i 
husene, så vi kan få flere beboere som medlemmer.

Louise Børresen


