Hjertebos venner
Generalforsamling 25/5 2018 kl. 19.00
Hjertebo, Hvamvej 105, 9620 Aalestrup

Velkomst ved Anders V. Jensen
Sang nr. 306 Det dufter lysegrønt af græs
Tove Søgaard fra Kristelig Handicapforening fortalte om foreningen og emnet ”frivillighed”.

Referat:
Fremmødt 24 personer.
1) Valg af ordstyrer. Anders Jørgen Jensen valgt. Han startede med en hilsen fra Poul-Erik Jensen (sekretær i
bestyrelsen), som desværre er blevet syg. Ordstyrer konstaterede dernæst at indkaldelsen er sket rettidig
og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
2) Valg af stemmetællere. Det er ikke nødvendigt, da der ikke er valghandlinger.
3) Formandsberetning ved Anders Jensen.
2017 hvor der også skete mange ting omkring Hjertebo, Vi havde jo vores bygge projekt som vi var et
stykke henne i ved nytårsskiftet, det kommer vi til lidt senere.
Anne var jo stadig på barsel ved årsskiftet, men vi var jo så heldige at Marianne sammen med en masse
gode medarbejder fik Hjertebo til at være et godt sted at bo og arbejde. Men en fredag få dage før Anne
skulle starte igen, hvor jeg var på vej til Borgmesterens fødselsdag, ringede Anne og sagde op, da hun
mente at hun havde pådraget sig et stort ansvar med tre små børn og så en lederstilling var hun i tvivl om
det kunne klares så hun valgte at sige op.
Det første bestyrelsen skulle, var jo at sikre, vi fortsat havde en leder som havde ansvaret indtil vi fik ansat
en ny leder. Heldigvis sagde Marianne ja til at fortsætte som konstituerende leder indtil vi fandt en ny leder
som ville påtage sig ansvaret.
Vi fik lavet en aftale med Tove Søgård fra KH om at hjælpe i ansættelse af en leder på Hjertebo, Tove har
stor ledelses mæsig erfaring fra tidligere stilling. Tove har været en stor hjælp og støtte i den proces med at
finde Hjertebos fremtidige leder som jo blev Claus Mester og vi fik ham budt officielt velkommen ved
indvielsen af de nye lokaler
Udover ansættelse af ny leder har byggeriet fyldt en del af bestyrelsens arbejde i 2017. Sådan et byggeri går
jo ikke uden der kommer uforudsete udfordringer. Vi startede jo i december 2014 med beslutningen om at
bygge efter lang tids overvejelser for og imod, men beslutningen blev, som vi ser nu, at vi har fremtids
sikret Hjertebo med nogle gode rammer, og så bliver vores opgave, både bestyrelse, leder og medarbejder
at Hjertebo bliver et godt sted at bo og leve. Jeg har lyst til at fortælle et par af de udfordringer vi stod i
som ikke kunne forudses ved begyndelsen.

Kommentar [AKJ1]:

Rigtig lang sagsbehandlingstid ved kommunen da der var en medarbejde som ville lave om på praksis i
forhold til grunden som skulle bygges på, den skulle udmatrikuleres særskilt i byggeperioden og derefter
tilbageskødes til Hjertebo. Så starten på byggeriet trak jo meget ud. Derved kunne mureren ikke få
elementerne som han havde aftalt, men projektet skulle yderlig udskydes et halvt år, men så blev
elementerne udskiftet med en muret indemur, med de forhandlinger og konstruktør udregninger som det
nu medførte. - Vi kom i gang - Så en dag kom elektrikeren og sagde hvis vi satte flere solceller til det gamle
anlæg som jo kører på nogle økonomiske fordelagtige aftale ville hele anlægget komme på den nye ordning
og så var der ikke økonomi at opstille dem, men da projektet energimæssigt er godkendt med solceller
kunne vi ikke bare skrotte dem. Elektrikeren fik så lavet en aftale med Energi net at det gamle køre på
boligerne og så sælges resten til den høje pris, det nye køre så i service afdelingen hvor det meste strøm
bliver brugt bl.a. til vask køkken m.m.
Sådan har håndværkerne været utrolige kreative for at finde gode løsninger til fordel for Hjertebo, men der
har været mange ting at tage stilling til undervejs, men godt vi har haft Anders Kallestrup( pedellen) og
Marianne som har trukket et stort ekstra læs, men jeg har også haft på fornemmelsen at de syntes det har
været spændende at være med i. Og Claus, du fik lige lov at være med i det sidste og indvielsen
Derefter blev hovedtal i byggeregnskab, driftregnskab og boligregnskab, fremlagt
4) Beretning (Livets gang på Hjertebo) ved leder på Hjertebo Claus Mester-Christensen
5) Aflæggelse af regnskab for Hjertebos venner ved Finn V. Larsen
6) Kontingentfastsættelse for det kommende år. Kontingentet fastsat til kr. 150,- årligt Skal være indbetalt
senest 8 dage inden generalforsamlingen, hvis man vil være stemmeberettiget.
7) Indkomne forslag. Ingen indkommende forslag.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg fra Foreningen Hjertebos Venner er Poul Erik Jensen (modtager genvalg) og Margit Kristensen
(modtager ikke genvalg).
Torben Kiel er valgt og Poul Erik Jensen er genvalgt.
Valg af suppleant. Laila Nedergaard valgt som suppleant
Bestyrelsen består herefter af
Anders Jensen
Finn Larsen
Torben Kiel
Poul Erik Jensen
Anders Kallestrup (medarbejdervalgt)
Knud Olav Rams (valgt af pårørendegruppen)
Claus Mester (leder)

