
										Referat	
										ORDINÆR	GENERALFORSAMLING	
										Hjerneskadeforeningens	lokalforening	–	Silkeborg	

Tirsdag	den	18.	januar	2022		Bomholthus	Borgergade	53	Silkeborg 

Dagsordenen: 
1) Valg af dirigent. Marie Klintorp, der konstaterede at generalforsamlingen var 

rettidig varslet.
2) Bestyrelsens beretning til godkendelse. Beretning godkendt.
3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende     

repræsentantskabsmøde. Regnskab godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag. Ingen.
5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde. Ingen. 
6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år. 

 18. januar generalforsamling. 
 9. marts Silkeborg ny teater. 
 15. marts møde med unge medlemmer (15 til 35) i samarbejde med Bomholthus ved  
 leder Kamilla Kjeldsen. Afholde mødet for at høre hvad de unge har af ønsker til  
 aktiviteter i foreningen. 
 5. april bowling, med efterfølgende buffet.  
 18. maj Minigolf og sandwich i det grønne, 
 11. juni Udflugt Flamingo park i Vemb, Bidrag fra Social- og Ældreministeriet. 
 11. september udflugt til Museum Jorn. 
 25. oktober lotterispil og socialt samvær. 
 24. november julefrokost. 
 Samværs gruppe. 
 Hver fredag fra 9.00 til 11.00 er der samværskaffe i Rosengårdcentrets cafe Tulipanvej 2,  
Silkeborg. Der er mulighed for at købe kaffe og brød. De fremmødte planlægger  
 selv eventuelle aktiviteter, og det er også muligt at deltage i de øvrige aktiviteter, der  
 foregår i Rosengårdcentret. 
 Pårørende gruppe: 
 Pårørende gruppen oprettes igen, hvis der er tilslutning. 
 Bestyrelsesmøder: Møder planlægges løbende. 
 Repræsentantskabsmøde: 2.- 3. april. 
 Samarbejde med DH Silkeborg: 
 Samarbejde Selvhjælp Silkeborg: 
 Samarbejde med Hjerneskadeteamet. 
 Samarbejde med Bomholthus. 
 Samarbejde med Jobkompagniet. 
 Samarbejde med Lysbro skolen. 
 Bestyrelsen vil arbejde for at vi får nogle gode sociale arrangementer, samt kan være  

	



 med til at mindske ensomheden. Hjælpe med at foreningen får nye medlemmer. 
  

 Forslag om at lave arrangementer om dagen, kl. 14 – 15 
 Evt. Tur til Ans svømmehal, hvor Birthe arbejder 

 7) Fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse. Godkendt
8) Valg af: 
a) Formand Anne Grethe blev valgt. 
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 Jytte og Ellen ikke på valg, Alice blev genvalgt. Birthe og Ulla nyvalgte til 

bestyrelsen                               
c) Suppleant(er) for en 1-årig periode Niels Jørgen
9) Eventuelt. 
Anette roste vores arrangementer og dejligt at foreningen tage godt imod hendes 
søn, når han deltager, for at være chauffør.
Forslag til arrangementer fra Ulla, Badeanstalten, Gl. Estrup og musik foreslået 

af Margit. Mads fortalte om mulighed for at komme på glasmuseet i Ebeltoft og 
selv være kreativ. 
	 Marie	takkede	de	20	deltager	for	god	ro	og	orden	Bl	generalforsamingen.	

	 Referent	Anne	Grethe	Nyborg	

	


