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Generalforsamling den 25.01.2022 kl. 18.00, for Åbenrå, 
Tønder og Sønderborg lokalforeninger. Afholdt ifølge af 
vedtægterne, på Folkehjemmet i Åbenrå. 

1. Valg af dirigent : Bent Olling. 

2. Bestyrelsens beretning, blev fremlagt af formand  
    Annette Dall og der blev klappet, anerkendt og rost. 
    Trods vor sene generalforsamling den 22.06.2021  
    p.g.a corona situationen, blev der i maj afholdt en   
    dejlig sejltur tur til Barsø, hvor der blev indtaget kage  
    og kaffe, næste gang vil bestyrelsen opfordre til at  
    der bliver medbragt  madkurv på turen. 
     
     
     Vi afholdt  igen den 16.09.2021 en koncert  med  
     Anders Munk og  hans 3 mands gruppe på 
     Medborgerhuset  Østergade 63,Tønder.  
     Anders Munk underholdt med sange fra  Kim Larsen 
     Det var et arrangement, som skulle have kostet 
     10.000 kr.af lokalforeningens kasse, men beløbet    
     blev sponsorer af Anders Munk og hans gruppe.  
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      Det var et flot og medrivende arrangement. 

      Den 09.10. 21 havde vores Hjerneskadeforening   
      en Vadehavs oplevelse hvor A93 var inviteret med. 
      Vi kørte med bus og oplevede Sort Sol, og spiste  
      sammen på Hohenwarte ved Højer Sluse. Det var 
      en fin tur, hvor vi så stærene samles og lavede  
      formationer, for derefter at slå sig ned i marskens  
      siv. Det var en fin oplevelse.  
     
       Hjerneskadeforeningen og A93. har sammen fra  
       den 23. september været til torsdag aktivitet i  
       Tønderhallerne. Generalforsamlingen besluttede i  
       foråret at udlicitere torsdag aktiviteterne til  
       Hjerneskadeforeningen fra efteråret 2021.  
       Aktiviteterne foregår fortsat i Tønderhallerne, frem  
       til marts 2022. Der vil altid være en repræsentant  
       fra bestyrelsen i A93 til stede ved  
       torsdagsarrangementer, for at bistå Annette Dall fra  
       Hjerneskadeforeningen.  
       Med Dorthe og Tove har vi fået tilknyttet to rigtig  
       gode og dygtige instruktører til træningen. 
       Den 16.01.2022. startede motion igen i  
       Tønderhallen. Det er meningen at enkelte  
       bestyrelsesmedlemmer fra Hjerneskadeforeningen 
       skal være til stede hver torsdag. 

       Julefrokosten blev i 2021 afholdt sammen med 
       A93. Det forløb rigtig godt, der var dejlig julemad  
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          med snaps og øl og masser af præmier indsamlet  
          af bestyrelsen fra erhvervsdrivende i   
          lokalområdet. Der var 43 medlemmer mødt op. 

      3. Indstilling af regnskabet til godkendelse på  
          førstkommende repræsentantskabsmøde 
          blev fremlagt af Ole vor kasser. 
          Ole oplyser at der i år ikke er brugt så mange   
           penge grundet corona situationen, der er udbetalt 
           ca.11.000 kr fra Stimuli fonden, som skal bruges  
           inden den 30.06. 2022. Et beløb der er udbetalt til  
           til at bruge på et evt restaurantbesøg m.m. nu  
           hvor retningslinjerne ophæves  

       
        4. Behandling af indkomne forslag, Der er ikke  
            kommet forslag. 
           
                 
        5.Behandling af forslag til førstkommende 
           repræsentantskabsmøde. 
           Der er ingen indkommende  forslag.  

              
       6. Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det  
           kommende år: I år har vi mod på, at overholde  
           aktivitetsplan og skabe den gode stemning, for at  
           få gang i medlemmerne igen, efter en lang  
           isolations tid, med aflysninger og restriktioner. 
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           Hjerneskadeforeningen opfordre lokalforeningen  
           til at samarbejde med Hjernesagen. Vi vil prøve  
           at invitere Hjernesagens medlemmer med til vore  
           aktiviteter. 
           På øverste plan i Hjerneskadeforeningen 
           arbejdes der videre på at sammenlægning med  
           Hjernesagen.  
        
       7. Fremlæggelse af budgettet og regnskabet   
           blev godkendt. 
           Vor kasser Ole oplyser, at der er penge tilovers,  
           som kan bruges til at  nedsætte egenbetalingen  
           for medlemmerne ved vore aktiviteter. 
           Vi vil pr.mail informere medlemmerne 14 dage før  
           hvis vi ændre prisen. 

       8. Valg til bestyrelsen:  
            Formand :  Annette tager endnu et år. Anette er  
            på valg til næste generalforsamling. 
            Steen ønsker genvalg. 
            Kirsten ønsker genvalg. 
            Sonja er først på valg næste år. 
            Lis ønsker genvalg. 
            Anne Marie ønsker genvalg som suppleant. 
            Ole ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem  
            og som kasser. 
            Erling vil fratræde som suppleant. 
            Bent Olling er valgt som ny bestyrelsesmedlem. 
            Marianne er valgt ind som suppleant  
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          9. Eventuelt. Der er foreslået at uge 11 kommer i  
              Hjerneskade Bladet, med beskrivelse af Line  
              Hauptmann i Åbenrå og med et forslag i uge 11 
              med et arrangement hvor vi ser Sønderborg - 
              revyen. 
             
             Opfordring til at samarbejde med Haderslev og                     
             Kolding ved ture og andre arrangementer. 

             Udarbejdelse af om en skriftlig konstituering 
             af bestyrelsen, og hvem der er på valg til næste   
             Generalforsamling.  

             Bestyrelsen fordeler posterne ved  
             næstkommende bestyrelsesmøde 
             den 08.02.2022. hos Anne Marie i Åbenrå. 
                          
Vise ord
»Lærer pengene ligger i at overkomme 
forhindringerne. Det er afgørende for, hvor langt man 
kommer i livet. I stedet for hele tiden at bøje af, hvor 
det gør ondt eller er svært, skal man prøve at 
omfavne det svære, for så udvikler man sig,«  Ref: Lis 
Raun
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