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Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Randers Friplejehjem 

Torsdag d. 9. juni 2022 på Randers Friplejehjem 

 

Karin indledte aftenen med en velkomst, og en lille bøn fra bogen Anno Gratia af 

Robert Bladt 

Vi sang salmen ”I al sin glans nu stråler solen” 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Anders blev valgt til dirigent 

Anne Marie blev valgt til referent 

Der er lovligt indvarslet til generalforsamlingen denne dag 

Dagsordenen til generalforsamlingen er godkendt 

2. Formandens beretning v. Karin Palmkvist 

Karin berettede om arbejdet i bestyrelsen for Støttekredsen 

Der har været to møder i bestyrelsen siden september 2021 

Der er kommet flere støttemedlemmer siden sidste generalforsamling 10 – 15 

stykker. 

 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling: 

Der var høstfest i sept. 

Der har været Julemarked i december mdr. Der kom ca. 20 tusinde kroner ind 

ved dette julemarked 

Der var koncert i november mdr. med musikanterne ”Genbrugsmusik” 
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I marts var der også koncert på friplejehjemmet med Tina Lynderup fra 

Videbæk 

Villy Sørensen havde tre eftermiddage i foråret, han kommer igen til 

midsommerfesten, og holder båltalen. 

Der har været Jazz koncert i maj mdr. 

Der har været et par store udflugter. 

Der er tilrettelagt flere andre arrangementer, for penge som Friplejehjemmet 

har fået fra staten til underholdning/ beskæftigelse. Pengene skal bruges 

inden 1. juli 

Der bliver arrangeret midsommerfest her på Friplejehjemmet d. 24. juni. Vi 

forventer at det bliver et større arrangement, hvor der bliver grillet mv. 

Beboerne må gerne invitere to pårørende med denne aften.  

20. maj var der ”Åbent byggeri” her på friplejehjemmet, hvor man kunne 

besigtige det nye byggeri. 

Der er forskellige arrangementer i løbet af ugen, hvor forskellige frivillige 

hjælper til. 

Der er gudstjeneste 2 gange om måneden, hvor der også er frivillige der 

hjælper til. 

 

Visioner for fremtiden: 

Vi kunne godt tænke os at få en lørdagscafe sat i søen 

Vi kunne godt tænke os flere frivillige til at køre cykelture ud i det blå, og der 

kunne også bruges frivillige til at køre ture i vores bus. 

Så blev der slået et slag for Husavisen ”Bjørnen”, som bliver uddelt til mange 

forskellige mennesker. 
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Der er også en vision om, at man vil kunne komme på besøg her på 

Friplejehjemmet - at kunne sætte sig i dagligstuen og tage en kop kaffe og få 

en snak med Dem som opholder sig i stuen.  

Der er helt sikkert også altid nogle beboere som vil blive glad for et besøg i 

deres lejligheder. 

Karin takkede Birthe og hendes personale for samarbejdet. 

Karin takkede også bestyrelsen og formanden Flemming Østergård for et godt 

samarbejde. 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskab v. kasserer Lone 

Jensen 

Lone gennemgik regnskabet. 

Vi fik udleveret et resultatopgørelse fra 1.1.21 til 31.12 2021. 

Der kom en del penge ind ved sidste års sponsorløb, hvor der var stor 

tilslutning til dette løb. 

Støtteforeningen bidrager til støtte af den indkøbte bil, dette vil være en 

vedvarende økonomisk støtte til bilen. 

I løbet af året sponsorerer Støtteforeningen en del til forskellige aktivitet, 

gaver mv. Lone kom ind på nogle af de ting som Støtteforeningen har bidraget 

til. 

Ingen yderligere kommentarer til Lone 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag, så vi gik videre til næste punkt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: Fortsætter med 100 kr pr. person og 200 kr. for 

en husstand 
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6. Valg til bestyrelsen: (Karin Palmkvist og Anne Marie Mulvad) – Karin 

genopstiller – Anne Marie genopstiller ikke 

Jette Schønning har valgt ikke at fortsætte som suppleant i Støttekredsen 

Bodil Pedersen og Grete Friberg stiller begge op til  

Karin Palmkvist præsenterede sig, hun er nu formand for Støttekredsen, hun 

bor i Assentoft. 

Bodil Pedersen præsenterede sig, hendes og hendes mand er tilflyttere til 

Randers, fra Langå. De er begge blevet frivillige på Friplejehjemmet 

Grete Friberg præsenterede sig, Grete er også i forvejen frivillig her på 

Friplejehjemmet og hun bor i Allingåbro. 

Der blev foretaget kampvalg, hvor alle betalende støttemedlemmer kunne 

stemme. 

Følgende blev valgt til Bestyrelsen: 

Karin Palmkvist er valgt til bestyrelsen 

Bodil Pedersen er valgt til bestyrelsen 

Grete Friberg er dermed blevet suppleant 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende til førstkommende 

bestyrelsesmøde.  

 

7. Valg af suppleanter 

Jesper Bræmer vil gerne fortsætte som 2. suppleant 

Lone Jensen er kasser for Støttekredsen 

Leif Sørensen stiller op til suppleant for Lone Jensen som kasser 

Jan Mikkelsen er Støttekredsens revisor, Max Munch stiller op som suppleant 

for revisoren.  

 

8. Valg af revisor: Jan Mikkelsen fortsætter som revisor 
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9. Eventuelt 

Karin takkede Anne Marie for at være med i bestyrelsen, også en tak til Jette 

Schøning for at have været med som suppleant i bestyrelsen. De fik begge to 

solsikker, til at plante i haven.  

Birte takkede alle de frivillige og Støttekredsens bestyrelse, for alt det som der 

ydes af hjælp og støtte til alt det som laves og arrangeres i løbet af året.  

Anders Nielsen takkede på vegne af formanden af bestyrelsen for alt det 

arbejde som Støttekredsen yder her på Friplejehjemmet.  

 

Tak til Anders for igen at stille op som dirigent  

 

Tak til Anne Marie for at skrive det sidste referat. 

 

Så blev der serveret kaffebord… 

 

Kh Anne Marie og Karin 
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