
 
Velkomst Formanden bød velkommen og foreslog Henrik 

Engedal til dirigent. 

Velkomst: v/ formand Gerda Brøndum 

     1. Valg af dirigent. Henrik Engedal blev valgt  

 

2. Valg af stemmetællere Haurum og Tove Petersen 

 

3. Formandens beretning v/ Gerda Brøndum. Erik Maul om året, der er godkendt. Vedhæftet se 

bilag 1 

4. Kassereren aflægger regnskab. v/ Grethe Kristiansenen gennemgik det reviderede regnskab, der 

blev godkendt. hæftet se bilag 2. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

 

• Brugerrådets ændringsforslag til vedtægterne 

         Nuværende Pkt. 2. 

Brugerrådet består af 7 - 9 medlemmer, som vælges blandt alle efterlønnere, 

pensionister samt førtidspensionister, der (som medlemmer) alle har stemmeret. 

Derudover deltager Kærmindeparkens forstander eller souschef og 6n fra 

beboer/pårørenderåd kan deltage i Brugerrådets møder, men uden stemmeret. 

Af gensidige interessehensyn centrene imellem, kan medlemmer fra de øvrige 

centre i Ikast-Brande kommune ikke vælges eller stemme til Aktivitetscenterets 

generalforsamling. 

For at blive valgt, skal man være i besiddelse af et gyldigt medlemskort til 

Aktivitetscenteret på Kærmindeparken.  

Ændringsforslag til Brugerrådets vedtægter 4. april 2019 Pkt. 2. 

Brugerrådet består af 7 - 9 medlemmer, som vælges blandt alle efterlønnere, 

pensionister, flex- og seniorjobber samt førtidspensionister, der (som medlemmer) alle har stemmeret. 

Derudover deltager Kærmindeparkens forstander eller souschef og én fra beboer/pårørenderåd kan deltage i 

Brugerrådets møder, men uden stemmeret. 

Af gensidige interessehensyn centrene imellem, kan medlemmer fra de øvrige centre i Ikast-Brande kommune 

ikke vælges eller stemme til Aktivitetscenterets generalforsamling på Kærmindeparken.  

For at blive valgt, skal man være i besiddelse af et gyldigt medlemskort til Aktivitetscenteret på 

Kærmindeparken. 
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6. Valg af medlemmer til Brugerrådet. Hvor der i ulige år vælges 4 - 5 medlemmer  

     for 2 år. Der er mulighed for genvalg.  

        På valg i 2019  

Erik Maul, modtager genvalg, 

Gerda Brøndum, modtager genvalg, 

Svend Erik Kristensen. modtager genvalg, 

Ella Lauritsen, modtager genvalg 

Elly Søndervang, modtager IKKE genvalg, 

 

7. Valg af 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.  

Nuværende  

1. suppleant: Margrethe Thermansen, modtager genvalg 

2. suppleant: Ingrid Jensen, modtager genvalg  

8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for ét år ad gangen. Der er mulighed  

         for genvalg.  

Nuværende  

Verner Nielsen og Frank Jensen 

 

9. Valg af revisorsuppleant - efter samme retningslinjer som revisorer.  

Nuværende 

                 H. C. Hansen 

 

10. Evt. Formanden afsluttede mødet med tak til dirigenten og de udtrådte medlemmer for et 

godt stykke arbejde.  

 Der bydes på kaffe/the og Bordingkringle fra bageren + ÉN 

bankoplade pr. medlem med chancen for at vinde en skøn gevinst.  

 

 Kom bare, det er 

ikke FARLIGT. 

De giver kaffe, 

Bordingkringle og 

Bankoplade. 


