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Claus Kovdal Jørgensen blev valgt som dirigent.
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Flemming Johansen blev valgt som referent.
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Formandens beretning 2017 v/Isabella Sørensen
Jeg har i mange år været en del af HBUDs bestyrelse. Her i 2017 har jeg trådt til som
konstitueret formand, idet Anja er sygemeldt med stress.
Vi kunne se, at vi var sårbare i bestyrelsen med hensyn til bestyrelses medlemmer, da vi
manglede Anja. Derfor tog vi kontakt til Stine, der til sidste Generalforsamling løftede sløret
for, at hun kunne have interesse i en plads i bestyrelsen. Stine var heldigvis klar til at være
med og træde ind i bestyrelsesarbejdet. Det er vi i bestyrelsens rigtig glade for. Stor tak til
Stine.
Social ministreret meldte puljekontoen ud i foråret. Efter fristen for ansøgningen var over, fik
vi besked om, at de også var blevet ramt at besparelser.
Puljen var gået fra 12 mio. til 8 mio. kroner.
Derfor satte Sjældne Diagnoser det hele i bero, og startede en kampagne for at ytre deres
utilfredshed med det lille beløb. De opfordrede de forskellige foreningers medlemmer til at
ytre sig. Thomas Bach fra HBUD lavede et super skriv, som vi sendte ind.
I maj havde vores fælles indsats givet pote, og der kom 4 mio. mere i puljen.
Da pulje havde fået et andet beløb, skulle vi sidst i maj søge på ny. Vi kunne gå på
sommerferie med besked om, at vi igen i år havde fået bevilliget midler. Pengene gik ind på
vores konto her den 1. oktober.
Set ud fra denne lange proces har det ikke været muligt for os at afholde et forårskursus i
2017, hvilke ærger bestyrelsens meget.
Heldigvis er det lykkedes foreningen at få arrangeret vores efterårskursus, som vi med
fornøjelse skyder i gang i morgen lørdag med deltagelse af foredragsholder Susanne Freltofte
og Malene Pedersen.

I 2017 blev HBUD afkrævet at skulle tilbagebetale 52.000 kr. til Socialministeriet.
Årsagen var, at der for 2015 manglede en opdatering i et puljebudget for midler, der var
afholdt til vores forårskursus. Efter længere tids forhandling måtte foreningen til sidst
tilbagebetale beløbet på de 52.000 kr. Penge, som måtte findes på foreningens driftskonto.
Det har betydet, at foreningens interne aktivitet har været reduceret ret kraftig i år.
Heldigvis har HBUD ansøgt og fået del i Tips og Lotto pulje, som udloddes hver år.
Bestyrelsens har i 2017 valgt, at vores HBUD interesserede Facebook medlemmer kunne får
mulighed for gratis at modtage vores blade for at skabe noget mere synlighed og interesse
for at melde sig ind og tegne et ordinært medlemskab i HBUD. Vi er spændte på at se om det
giver os nye medlemmer i 2018.
Vi har fået vores hjemmeside opdateret på en ny sikker platform med tilrettelser i udseende
og layout. Bestyrelsens håber hermed, at det vil gavne tilgangen til foreningen.
Som tidligere nævnt har vi desværre ikke haft mulighed for at afholde et forårskursus, men
vi har planlagt året sidste arrangement, som traditionen tro er Juletur.
På Jyllandssiden har vi inviteret til julehygge her på Pejsegården og på Sjællandssiden har
måtte ud og finde et nyt sted, idet Gyrstinge Skov Kro er begæret konkurs. Vi har måtte ud
og finde et andet sted, der lever op til vores forventninger.
Anja har fået et godt tilbud fra Ganløse Kro, der i år vil danne rammerne for Julehygge på
Sjælland.
Lige nu har foreningen 36 ordinære familier, der er medlem, 25 Facebook medlemmer samt
5 støtte familie medlemmer.
Jeg synes, at 2017 har været et spændende HBUD år, hvor vi, som bestyrelse virkeligt har
vist, at vi arbejder sammen på alle fronter.
Der har været en stor vilje om, at stå sammen og klare det godt, så vores sygemeldte
formand kunne have ro i sindet over, at vi nok skulle holde skansen indtil hun kommer
ovenpå igen. Anja, vi glæder os til at du er klar igen. Desværre har Anja valgt at trække sig
helt fra bestyrelsen. Anja vi vil gerne sige dig tak for alt og vil ønske dig god vind fremover.
Isabella
Næstformand HBUD.
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Medlemsansvarlig
Isabella er foreningens medlemsansvarlig og står for medlemskartotek, kommunikation til
vores medlemmer samt kontingentopkrævning etc.
Medlemsstatus er, at foreningen d.d. har 36 ordinære familier, 25 Facebook medlemmer
samt 5 støtte medlemmer.
Vi har i år tilbudt de familier, som har melder sig til på vores Facebook gruppen, at de kan få
et gratis medlemskab i HBUD resten af 2017.
Sjældne diagnoser
Flemming orienterer om HBUD’s medlemskab af Sjældne diagnoser, som er den paraply
organisation, der samler de minder handicapforeninger i alt 52. Vi bruger Sjældne diagnoser,
som rådgivende - og hjælpende organ og talerør if. til socialministeriet, pulje ansøgninger
både if. til satspuljemidler samt Tips og lotte midler. Ud over det kan vi sparre og netværke
med øvrige handicapforeninger under Sjældne diagnoser.
Bladansvarlig
Isabella er vores bladredaktør med redaktionshjælp fra Mia og Lars.
Isabella sørger for indsamling af materiale til bladet, samt trykning og udsendelse.
Det er igen opfordring til, at man sender indlæg og god artikler til Isabella så vores blad
forsat har et godt indhold. Det er også muligt, at komme med indlæg omkring aktiviteter og

arrangementer man bliver opmærksom på afvikles i sit nærområde.
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Bestyrelsen er i fuld gang med planlægning af næste års kurser.
Forårskursus:
Der er planer om, at forårskurset kunne handle om kost, indlæring og madlavning. Vi
undersøger lige nu, om vi kan kommer og lave mad hos Timm Vladimirs køkken, eller om vi
skal have et kursus på Feriecenter Slettestrand med mad og bål, GPS - orientering og
tracking i naturen. Det kunne også være mad og kost med et Weber grill-team etc.
Vi undersøger også mulighed for kursus i Lego-huset.
Efterårskursus:
Omkring efterårskursus overvejer vi foredrag om Overlevelse som familie samt noget om
seksualitet. Der er også overvejelser om igen at afvikle et kommunikations kurser.
Andre kurser:
Vi overvejer igen, at lave søskende kurser evt. i samarbejde med andre foreningen hvor vi
står som udbyder og arrangør.
Ellers planlæger vi at holde fast i vores juletræf.
Hanne spørger bestyrelsens om vi vil oplyser i indbydelsen til efterårskursus, at det er uden
børn. Hertil er svaret, at det må ikke stå i indbydelsen idet vi så kan få afslag i vores
ansøgning af kursusmidler.
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Jens Chr. fremlægger foreningsregnskabet og oplyser, at vi her på generalforsamlingen ikke
gennemgår regnskabet for puljemidler, som HBUD får fra Social- og integrationsministeriet til
kurser.
Vi gennemgår her foreningsregnskab hvortil der er krav om professionel revision med
revisionspåtegning. Foreningsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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Bestyrelsen foreslår, at fastholde kontingentet på 350 kr. til ordinære medlemmer.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Samtidig besluttes, at det kun er her i 2017, at nye medlemmer via vores FaceBook-gruppe
har kunnet melde sig ind i HBUD og få et gratis medlemskab for 2017.
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Jens Chr. fremlægger forslag om ændring af fuldmagtsforhold for puljekontoen i Spar Nord,
således at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen ved formanden og et
bestyrelsesmedlem til, at indtræde, som nye fuldmagtshavere på kontoen, jf. vedtægternes
bestemmelser herom. Ændring af fuldmagtsforhold sker i forbindelse med Anja Grevinges
udtræden af bestyrelsen og som formand.
Dette godkendes af generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
På valg er:
•
•
•
•
•
•

Isabella (genopstiller)
Mia (genopstiller)
Lars (modtager ikke genvalg, foreslår i stedet Annelise)
Flemming (genopstiller)
Ledig plads (foreslår Stine)
Ledig plads

Isabella, Mia, Annelise, Flemming og Stine blev valget til bestyrelsen.
Da der ikke er kandidater til den sidste ledige plads til bestyrelsens, giver

generalforsamlingen bemyndigelse til at, deltagere efterfølgende kan overveje, at byde ind
på den ledige plads. I så fald tages der kontant til den nye bestyrelse.
Anja meddeler samtidig, at hun hermed helt træder ud af bestyrelsen efter denne
generalforsamling.
Isabella overtager formandsposten det næste år.
Valg af kritisk revisor:
•
•

Jan Erik Larsen (genopstiller ikke)
Brian Thukær Madsen (opstiller)

Brian blev valg som kritisk revisor.
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Ingen indkomne forslag.
Mia og Stine vil gerne lave nogle små videospot omkring foreningen, familier, børn, som kan
ligges på Youtube. Bag i weekends program ligger der nogle spørgsmål, som kursisterne
bedes svare på. På den måde kan vi målretter de spørgsmål, som vi skal stille familien if.
med de enkelte videointerview.
Pernille foreslår, at laves der søskende kurser i samarbejde med andre foreningen, så skal vi
ikke vælge foreninger med dødelige handicappede.
Mia oplyser, at der står en lille sponsorgave til alle kursister på deres værelser.
Dirigent

Referent

Claus Kovdal Jørgensen

Flemming Johansen

