Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Kellers Minde den 15. september 2021
1. Valg af dirigent. Birgit Blumenfeld blev valgt.
2. Valg af referent. Hanne Sørensen blev valgt.
3. Valg af stemmetællere. Verner Helwig Pedersen og Anders Andersen blev valg.
4. Bestyrelsens beretning v/næstformand Lene Bering.
April 2019


Bestyrelsesmøde






Frivilligmøde
22. Udflugt til Livø
23. maj Årsmøde Museet Sølund
Bestyrelsesmøde

Maj

Juni




Jubilæum 1. juni med ca. 300 besøgende og opdateret udgave ag ”Billeder fra en anden verden”
af Poul Duedahl.
Deltaget i 7080 Festival, weekendåbent, ingen besøgende.
Bestyrelsesmøde



Ferie og rundvisninger

Juli

August




Arbejdsdag og frivilligmøde
Bestyrelsesmøde
Møde med handicapchef Peter Larsen.

September


Bestyrelsesmøde

Oktober



Auktionshuset Lauritz.com
Kunstudstilling i Gauerslund arrangeret af K72



Bestyrelsesmøde

November


Bestyrelsesmøde

December


Julefrokost efter atter et aktivt år

Januar 2020




Udsendt årsbrev til medlemmerne
Anden gang Projekt med Fredericia gymnasium Trine og Ragnhild.
Bestyrelsesmøde

Februar




Planlægning af Årstræf med museerne. Det er museet Kellers Minde der er vært
Gennem året været arbejdet med lugten på museet
Bestyrelsesmøde

Marts



Museet lukker ned den 11. marts.
Planlagt generalforsamling den24.marts aflyst.

Opgaver i årene der er gået






Registrering i en løbende proces. Godt arbejde
Praktiske arbejdsdage
Oplæg/rundvisninger/vandringer fra Comwell og større oplæg
Møder internt og eksternt
Kontakt med pårørende

Trine Rasmussen gav en kort orientering om aktuel status på mindesøjlen. Efter fornyede ildsprudlende
kræfter med hensyn til fornyede fondsansøgninger, har bestyrelsen i august 2020 besluttet, at give
indsamlingen til Mindesøjlen et år mere. Støttekoncerten med gruppen Zenobia den 21. september 2021
donerer entre beløbet til Mindesøjlen.
Hvis ikke det er muligt, at rejse pengene, vil der blive arbejdet med alternative muligheder.
Fra salen kom der forslag om at lave en indsamling på Face Book. Forslaget noteret.
Stor tak til:


De frivillige - Huset hvor vi bor - Bestyrelsen for et fantastisk samarbejde - Og andre der har
bidraget.

Beretningen godkendt.
5. Aflæggelse af bestyrelsens regnskaber v/kasserer Trine Rasmussen.
Regnskaberne godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingent uændret med et årligt kontingent på 100 kr.. Vedtaget.
7. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget v/Trine Rasmussen.
Forslaget godkendt.
8. Bestyrelsens forslag.
Ingen forslag.
9. Indkomne forslag.
Forslag fra Arne Junge:
Under indtryk af, at det er vanskeligt at skaffe tilstrækkelige midler til mindesøjlen, vil jeg opfordre
bestyrelsen til at genoverveje tanken om udformningen.
Jeg vil foreslå:
En kampesten på størrelse med de der er, med inskription.
Et hvidt trækors i størrelsen 10 gange de trækors som blev sat på gravene.
Bestyrelsen kan så til næste års generalforsamling fremsætte forslag til beslutning om ændring.
Venlig hilsen
Arne Junge
Set i lyset at bestyrelsen har besluttet, at give de nye tiltag med fondsansøgninger og koncert et år mere
for, at se om der kan rejses penge til Mindesøjlen. Hvis ikke det er muligt vil der blive arbejdet med
alternative forslag som eks. de Arne Junge stiller forslag om.
Set i det lys er Arne Junge tilfreds og bortfalder det stillede forslag
10. Valg.
På valg i ulige år er Lene Bering og Hanne Sørensen.
Begge blev genvalgt.
På valg i lige år er, Jens D. Eskildsen, Trine Rasmussen, Tove Pedersen. Valget er gældende til næste
generalforsamling marts 2022.
Alle tre blev genvalgt.
11. Valg af 2 suppleanter.
Genvalg til Ranghild Lindholm og Benny Nielsen.
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Genvalg til Gurli Grønnebæk og Bente Jensen.
Som revisorsuppleant blev Kirsten Agerskov Nielsen valgt.

13. Eventuelt.
Bestyrelsen har drøftet om der fortsat skal arrangeres udflugter. Hvordan er stemningen??
Ikke nogen entydig afklaring omkring udflugter.
Foredrag a la Carsten Egø og musikaftener vil være rigtig fint.
Tak til alle 25 fremmødte.

Referent Hanne Sørensen

