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Nye valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 29. maj! 
På generalforsamlingen for 
Hjertebos venner 29. maj 
blev der valgt nye medlem-
mer ind i bestyrelsen.  Aase 
Jensen og Egon Kiel Jensen 
stoppede i bestyrelsen efter 
at have været med fra begyn-
delsen. Derfor skal der lyde 
en stor TAK til Aase og 
Egon for deres indsats i be-

styrelsen.  

Nye i bestyrelsen er Inger 
Marie Andersen og Margit 

Kristensen.  

Konstitueringen i forlængel-
se af generalforsamlingen er 
følgende: Formand: Anders 
Jensen, næstformand: Arne 
Silkjær, sekretær: Poul Erik 
Jensen, kasserer: Inger Marie 

Andersen.  

 

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15) 
Nyhedsbrevet er udgivet af bestyrelsen for Hjertebos Venner, Formand: Anders Jensen, Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8218, mail 

akkj@post.tele.dk  Leder for Hjertebo er Anne Brorson, tlf. 2051 5333 mail anne@hjertebo.dk  www.hjertebo.dk  Bank: 5970 1070936   
  

KH på landsplan: Kristelig Handicapforening, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov, tlf 8741 0138, mail: landskontor@k-h.dk   www.k-h.dk   

Bank: 7780  2068252 

Bestyrelsen for Hjertebo, f.v. Anders Jensen, Inger Marie Andersen, Arne Silkjær (repræsentant for 

pårørende/forældre), Margit Kristensen, Poul Erik Jensen og Marianne Andersen 

(medarbejderrepræsentant) 

Glimt fra generalforsamlingen 29. maj 
På generalforsamlingen for Hjertebos venner blev 
der orienteret om dagligdagen på Hjertebo ved 
daglig leder Anne Brorson som fik hjælp fra Mari-
anne Andersen. Det blev tydelig for de fleste, at 
dagligdagen på Hjertebo er alt andet end kedelig.  
  
Projekt udvidelse af Hjertebo blev også præsente-
ret og drøftet, ligesom en række andre emner blev 
drøftet på generalforsamlingen. Referatet fra Ge-
neralforsamlingen udsendes inden sommerferien 
til medlemmerne af Foreningen for Hjertebos ven-
ner.  
  

Udvidelsesplaner for Hjertebo sat i be-
ro efter licitationen 
Den 2. juni blev der afholdt licitation i kredsen af 
indbudte tilbudsgivere, som gav tilbud på opførel-
se af 3 nye lejligheder samt træningssal, ekstra 
mødelokale mv. De modtagne tilbud, som er afgi-
vet som total entreprise, overskrider imidlertid det 
budget, som er vedtaget for udvidelsesprojektet. 
En gennemgang af mulighederne for besparelser i 
projektet har ikke været tilstrækkelig til at få den 
totale byggesum ned på en beløbsstørrelse svaren-
de til budgettet. Derfor har bestyrelsen besluttet at 
sætte projektet i bero indtil videre, mens der arbej-
des videre med fondsansøgninger til støtte for fi-
nansiering af projektet. 


