
Generalforsamling i HSF i Kolding d. 18/1 2022.

1 Gunnar Poulsen blev valgt til dirigent.

2 Inger valgt til referent.

3 Årsberetning. Årsberetningen er udsendt til bestyrelsen og kan udleveres til alle på
generalforsamlingen. Vibeke Høgsbro gennemgår beretningen, bl.a. at Dorte Lauridsen er
blevet næstformand efter Verner Thunes død. Søren Berthelsen blev indstillet til Koldings
Handicapråd i stedet for Verner Thune og blev indvalgt. Hasse Molvær har været
foreningens kasserer i flere år, men ønsker nu at stoppe. En del af foreningens møder er
blevet holdt som zoom-møder. Der har bl.a. været besøg på Dybvadsbro med shelters for
handicappede, og i Verners Thunes sted blev vi vist rundt af en naturmedarbejder fra
Kolding Kommune.
“Halvhjernebanden” er stadig at finde på Café Mokka, som det fremgår af programmet.
Lokalforeningen finder det positivt, at hovedforeningerne for Hjerneskadeforeningen og
Hjernesagen er begyndt at mødes og drøfte et muligt samarbejde. I vores lokalforening
fortsætter vi med at indbyde kontaktpersonen for den lokale Hjernesagsforening til vores
arrangementer.

4 Kasserer Hasse Molvær er fraværende, så Vibeke oplyser hans sted at
kassebeholdningen er på godt 56.000 kr. Det forventes, at beløbet vil dække årets udgifter.

5 Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

6 Der er lavet program for foråret 2022. En fremtidig plan er besøg på Landbrugsmuseet.

7 -

8 Valg.
a. Inger Stobbe vælges igen. Solveig Iversen vælges til kasserer. Elin Skov Nielsen  er

valgt som nyt medlem i bestyrelsen.
b. Erik Petersen vælges igen suppleant. Tina Jacobsen vælges som ny suppleant.

9 Evt.
a. Elin takker for valget.
b. Gunnar Poulsen gør opmærksom på, at Ulla er interesseret i, at der oprettes en

gruppe for skadede. Ulla siger spørger selv, om vi kan lave en gruppe for skadede -
gerne med Dorte Jacobsen som tovholder.

c. I forbindelse med drøftelse af foredraget d. 15/3 med Peter Vuust foreslås at
Haderslev og Lillebælt inviteres. Programmet ligger på vor lukkede facebookgruppe.
Det diskuteres, om vi skal have en åben facebookgruppe også, hvor vi kunne lægge
program m.m., så alle vil kunne se det. Bestyrelsens vil søge at tage behørig hensyn
til aktuelle corona-situation.

d. Også vores program i almindelighed kunne med fordel annonceres på facebook.

Referat v/Inger


