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Referat af generalforsamling tirsdag den 4. februar 2014 i Støtteforeningen 
for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk kommune 

 
Generalforsamlingen blev holdt på Sorgenfri Skolen. 
Til stede: 12 medlemmer 
 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Formandens beretning 
4 Forelæggelse af regnskab 
5 a Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5 b Valg af suppleanter 
5 c Valg af revisor 
6 Indkomne forslag 
7 Fastsættelse af kontingent 
8 Eventuelt 
 
 
Formanden bød velkommen. 
 
 

ad 1 - Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter With. 

Peter With blev valgt som dirigent. 
 

ad 2 - Valg af referent 
Dirigenten foreslog Jane Mona Pedersen som referent. 

Jane Mona Pedersen blev valgt som referent. 
 

ad 3 – Formandens beretning 
Kurt aflagde sin første beretning som formand og hæftede sig især ved: 

 At det sidste år havde været et rigtigt spændende. 

 Der er afholdt 2 temamøder – et temamøde i marts om kommunikation med ThyraFrank, 
tidligere leder af Plejehjemmet Lotte og Lotte Nygaard Jensen, chef for det specialiserede 
område i Lyngby-Taarbæk kommune. I november et temamøde/vælgermøde, hvor samtlige 
partier, der stillede op til kommunevalget,deltog. 

 I november afholdt vi det sædvanlige bankospil, der altid er en succes. 

 Magneten har skiftet leder og er foreningens samarbejdspartner. 

 Foreningen er fortsat repræsenteret i Handicaprådet. 

 Lørdagsklubben fortsætter sine aktiviteter. 

 Foreningen har 89 medlemmer, hvilket er nogenlunde stationært. 



 Der er afholdt 4 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

 Der er udgivet 4 blade. 

 Takkede bestyrelsen for den gode opbakning til formanden, og takkede Mette for hendes 
arbejde med bladet. 

 
Beretningen bliver trykt i det førstkommende blad. 
 
Dirigenten foreslog, at forsamlingen talte punkterne igennem. 

Bankospil 
Der kom forslag om, at bankospillet skal afholdes et sted med bedre tilgængelighed end Lindegården 
med toppede brosten på gårdspladsen. Lindegården ejes af Lindegårdens Venner. Det blev foreslået, 
at foreningen retter henvendelse til Lindegårdens Venner om at tænke tilgængelighed ind i renove-
ringen af Lindegården. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag. 
 
Bankospillet kunne også holdes på Sorgenfri Skolen, hvor tilgængeligheden er langt bedre. Vi skal 
blot huske at låne nøglen til liften. 
 
Magneten og Kulturhuset kan også overvejes. 
 
Øvrige kommentarer 
Det blev oplyst, at der er etableret aftenvagt på Caroline Amalie, men at det ikke er kommunikeret 
ud til beboere eller pårørende. Der har været en meget positiv korrespondance med socialudvalgets 
formand, Bodil Kornbek. Om aftenvagten er en opnormering vides ikke. 
 
Magnetens åbningstider er også udvidet, hvilket der er brugergrupper, der har behov for hjælp. 
 
En pårørende kunne oplyse, at pågældende havde været nødt til at få black listet en ledsager, da 
ledsageren var stærkt manipulerende med hensyn til forskellige aktiviteter, som den unge ikke havde 
bedt om. 
 
Kommunernes Landsforening har udsendt en skrivelse til kommunerne om administrationen omkring 
ledsagelse. Efter en længere snak om indholdet i skrivelsen blev det foreslået, at bestyrelsen under-
søger virkningen for brugerne af ledsagerordningen. 
 
Det blev foreslået, at foreningen skal være opsøgende i forhold til politikernes forslag om at se på 
visioner for handicapområdet. 
 
Det blev påpeget, at bladet sendes til medlemmerne af socialudvalget, så når der skrives indlæg i 
bladet, er det godt at have det i baghovedet. 
 
Det overvejes, hvorledes og om der kan etableres pårørende-råd i botilbudene. 
 
På forespørgsel oplyste formanden, at foreningen har en positiv tilgang til Frivillighedscentret. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

ad 4 – Forelæggelse af regnskab 
Foreningens kasserer Elsebeth Thomsen fremlagde og gennemgik foreningens regnskab. 
 



På forespørgsel oplyste kassereren, at Danske Bank opkræver gebyrer for foreningens konto, men at 
hun vil tage kontakt til banken med henblik på at undgå gebyrerne. Derudover blev det oplyst, at 
medlemstallet ligger rimeligt stabilt på lidt under 100 medlemmer. 
 
Det blev bemærket, at foreningen havde været modig med at afholde et dyrt temamøde med Thyra 
Frank i starten af 2013. Efterfølgende har Thyra Frank været I Seniorhuset. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

ad 5 a – Valg af bestyrelsesmedlemmer 
I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I år er Kurt Bengtsen og Jane Mona Pedersen på valg. 
Begge modtager genvalg. 
 
Begge blev genvalgt. 
 

ad 5 b – Valg af suppleanter 
Hvert år skal vælges 2 suppleanter. Birgit Eilertsen og Peter With, der blev valgt sidste år, modtager 
genvalg. 
 
Begge blev genvalgt. 
 

ad 5 c – Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslog Ion Meyer genvalgt som revisor. Ion Meyer var ikke til stede, men Elsebeth 
Thomsen oplyste, at Ion Meyer har accepteret at fortsætte som revisor. 
 
Ion Meyer blev genvalgt. 
 

ad 6 – Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til behandling. 
 

ad 7 – Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev på generalforsamlingen i 2013 sat op fra kr. 150 til kr. 175. Bestyrelsen foreslog 
derfor uændret kontingent. 
 
Kontingentet blev vedtaget til uændret kr. 175. 
 

ad 8 - Eventuelt 
Der var intet til behandling. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40. 
 
 
 
Jane Mona Pedersen 


