
Referat fra ordinær generalforsamling den 16. marts 2022. 
Dagsorden:  

1.  Valg af dirigent. 
1a Valg af stemmeudvalg. 
2.  Bestyrelsens beretning. 

    2.a Aktivitetsudvalgets beretning 
    3. Regnskaber. 
    4. Indkomne forslag 
    5. Fastsættelse af kontingent 
    6. Valg af kasserer 
        På valg: Elise Kølleskov 
       På valg. 3 bestyrelsesmedlemmer 
      Hanne Thomsen 
      Inge Merete Drejergaard 
      Næstformand Bente Kristensen efter 1 år 
   6B. Valg af 2 suppleanter 
   7.   Valg af revisorsuppleant 
   8.   Valg af 1 suppleant til aktivitetsudvalget 
          På valg Bodil k. Petersen  
  8 a Valg af 1 suppleant til aktivitetsudalget 
 9. Eventuelt. 
1. Jørgen Hansen valgt til dirigent. Han kunne konstatere at   
generalforamlingen er indkaldt korrekt efter vedtægterne. 
1.a Stemmeudvalg blev Jette skov, Bodil Petersen, Merete 
Nielsen fra aktivitetsudvalget. 
Bestyrelsens beretning: Formand Jens Arne Petersen er 
glad for at så mange pensionister og efterlønner har 



mulighed for at bruge Skibhuscentret. Konceptet drives af 
frivillige, som giver mulighed for gode aktiviteter. 
Aktivitetsudvalget arrangerer Banko spil, syng sammen, 
foredrag, udflugter og meget andet. I Cafeen laves der 
kaffe, te, der tilbydes diverse former for kage, franskbrød 
med pålæg og sandwich. Han opfordrer til, at så mange 
som mulig, vil tilbyde deres hjælp i pressede opgaver, 
såsom opvask, oprydning efter arrangementer. Andre 
foreninger bruger Skibhuscentret. Sct. Hanserne med 
sangkor, ingeniørforeningen, Lo faglig, Røde kors, 
Ældresagen, Frimærkeklubben, og  fortæl for liv, har alle 
glæde af skibhuscentret. Fremtiden og udvikling af centret. 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget arbejder målrettet på, at 
lave nye tiltag, for at tilbyde den nye generation af senior 
interessante tilbud. Jens Arne opfordrer til at alle hjælper 
til med oprydning, så huset kan fremstå ryddeligt og rent.  
2a Aktivitetsudvalget beretning ved Formand Jette Skov: 
Der har været 5 Bankospil med ca. 30 deltager, der 
forsøges med annoncering i avisen for at få flere med. 4 
syng sammen med ca. 30 deltagere. Spis sammen er 
fuldbesat hver gang. Modeopvisningen  blev aflyst på 
grund af corona, der blev et besøg på Aaskov, julestuen var 
velbesøgt, Bytte tøj er stoppet, der var for lidt tøj. Januar 
var der foredrag, emnet var om, at være adoptivbarn, der 
kom næsten ingen. Dansecafeen blev aflyst. Det giver 
desværre et stort underskud. Formanden opfordrer 



medlemmer til, at komme med nye ideer til kommende 
arrangementer. 

3. Regnskaber: Elise Kølleskov: Medlemmer fik udleveret 
regnskaber for Cafeteriet og huset. Der har været 
nedlukninger af huset på grund af corona. Vi mangler  
kontingent indbetaling, både for 2021 og 2022. Der 
har været store udgifter til den nye havestue, vi er 
søger stadig diverse fonde, om hjælp til nye møbler og 
udendørs aktiviteter.  

4. Ingen indkomne forslag 
5. Kontingent uændret 300 kr.  
6. Valg Elise Kølleskov genvalgt, Hanne Thomsen 

genvalgt, Inge Merete Drejergaard genvalgt. Nyvalgt 
Jørgen Erik  Kretzchemer, 

6 B Suppleant: Lene Rasmussen. 
7. Revisor: Henning Arent, revisorsuppleant Hans Erik 

Olsen.  
8. Bodil K. Petersen genvagt til aktivitetsudvalget. 
8 a Theresa Chang genvalgt som suppleant. 
9. Eventuelt: Der er blevet bemærket, at der har været 

prisstigninger i cafeen. Priserne har ikke været 
reguleret i 4 år. Vores priser er sat efter hvad andre 
tager, i diverse centret som seniorhuset. Der blev 
efterlyst udendørs hjertestarter. Den er bestilt, og 
bliver opsat ved indgangen. Jens Arne takkede Bente 
Kristensen, for det store arbejde hun har lagt i centret. 
Bente var desværre ikke til stede, fordi hun var syg.  

https://www.krak.dk/j%C3%B8rgen+erik+kretzchemer+odense+c/54751741/person?page=1&query=29421916
https://www.krak.dk/j%C3%B8rgen+erik+kretzchemer+odense+c/54751741/person?page=1&query=29421916


Næste bestyrelsesmøde 8. April kl 9 
 
 
 

 
 
  

 
 
 


