
Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen på Sorgenfriskolen  tirsdag 
den 7. Februar 2012. 
 
 
Ad. 1  Valg af dirigent. 

Peter Witt blev valgt som dirigent.  Han foreslog at vi indledningsvis præsenterede os for 
hinanden, samt i hvilken forbindelse, vi var til stede. Det gjorde vi så. 

 
Ad. 2  Valg af referent. 

             Kurt Bengtsen fra bestyrelsen blev valgt. 
 
Ad. 3  Formandens beretning. 
             Linda Niebuhr aflagde beretning. Hun hæftede sig specielt 
             ved: 
 

 At foreningen p.t. havde 89 medlemmer og at der i årets løb havde været afholdt 4 
møder og udgivet 4 blade. Vi har også holdt 4 møder med Støttecentret Magneten. 

 At lørdagsklubben fortsat fungerede fint, men manglede medlemmer. Der er p.t. 
10 medlemmer. Hvis medlemstallet ikke blev forøget i løbet af året forudså hun en 
statusdrøftelse omkring sommerferien med hensyn til fremtidsperspektivet.  

 Linda glædede sig over etableringen af bofællesskabet på C. Amalievej og 
seniorbofællesskabet på Carlshøjvej om end, der fortsat er opstartsproblemer af 

mere praktisk karakter. 
 At behandlingen af årets budget havde fyldt meget. Udmeldingerne havde været 

ret negative, men ved fælles hjælp blev besparelserne taget af bordet. Hun så det 
både som en bekræftelse på at det hjalp at protestere og at foreningen på den 
måde havde sin berettigelse. 

 At handicapprisen ikke var blevet uddelt i dette år, fordi der ikke var nogle 
relevante emner. 

 At der i årets løb  - udenfor foreningens regi - havde været indkaldt til et møde for 

at undersøge mulighederne for at starte en lokalforening under LEV.  Det lykkedes 
ikke i denne omgang. 

Den efterfølgende debat drejede sig primært om fordele og ulemper ved at der blev etableret en 
lokalafdeling af LEV i kommunen. 
 Problemstillingen er løbende blevet drøftet på bestyrelsesmøderne og bestyrelsen indtager en 

afventende holdning til yderligere initiativer, men er fortsat af den opfattelse, at vores målgruppe skal 
være Lyngby Tårbæks borgere og at vi skal have fokus på de lokale aktiviteter.  
Der blev stillet spørgsmål til etableringen af bofællesskaber i LEVS regi. Linda svarede at foreningen 
havde dårlige erfaringer på Åbrinken. Driften blev ikke varetaget forsvarligt og huslejen blev ofte ret dyr 
om end, der var muligheder for boligsikring. 
Endelig blev alle de tilstedeværende opfordret til at udbrede kendskabet til foreningen også i forhold til 
de lokale politikere. 

Beretningen blev derefter godkendt. 
 
Ad 4 Forelæggelse af regnskab. 
 

Foreningens kasserer gennemgik det uddelte regnskab.  Med hensyn til bankospillet 
tilstræbes at det økonomisk skal hvile i sig selv. 
Portoudgifterne søges løbende minimeret bl.a. ved  

b-post og i mindre grad med brug af mailadresser. 
Bankgebyrerne forsøges også minimeret. 
Med den konstaterede regnefejl på Kr. 50,- blev regnskabet godkendt. 

 
                    
 

Ad. 5 A   Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
                  Kurt Bengtsen og Mona Jane Pedersen modtog genvalg. 
 
Ad. 5 B   Valg af suppleanter: 
 Morten Dresling og Birgit Eilertsen modtog genvalg. 



 
Ad. 5  C.   Valg af revisor: 
 Ion Meyer blev genvalgt.  
 
 
Ad. 6 Indkomne forslag: 

 Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 7 Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev taget til efterretning. 
 

Ad. 8 Evt. 
Under eventuelt udspandt der sig en livlig debat med spørgsmål og svar specielt i relation 
til  

 Sagsbehandlernes manglende kendskab til hvad der fandtes af bofællesskaber i 
kommunen for vores målgruppe. 

 Beskæftigelsesmuligheder. 
 Kriterier for om kommunen kan forlange at deres egne tilbud bruges i stedet for at 

købe andre tilbud hos andre kommuner. 
 
Tilbudsportalen kan bruges til indkredsning af mulige tilbud på tværs af kommunerne.  
Det er vigtigt at holde sagsbehandlerne fast på deres ansvar. 
De lovpligtige handleplaner er et godt redskab både i forhold til tidsperspektiver og konkrete tiltag. 
Det er nødvendigt som forældre at være opsøgende og bruge andre forældres/foreningens erfaringer. 
 

 
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. 
 
Traditionen tro blev generalforsamlingen afsluttet med fælles spisning.  En god anledning til at fortsætte 
de drøftelser, der var startet op under de respektive dagsordenpunkter. 

 

Ref. Kurt Bengtsen  
 
  

 
   


