Onsdagscaféen
Generalforsamling
Onsdag den 15. september 2021 kl. 16:30
I Karup Forsamlingshus

Referat
1. Valg af dirigent
Forslag: Søren Kjærulff Andersen
2. Formandens beretning

BERETNING FOR 2020
Dette er nok den mest underlige og korte beretning, jeg har skrevet….. pga.
coronatiden.
Vi havde generalforsamling 19. februar 2020.
Og vi har jo ikke haft lukket Onsdagscafeen op ret meget siden.
Allerede midt i marts i 2020 besluttede vi at lukke ned.
I maj afventede vi, hvad Mette Frederiksen ville sige, og det forblev ved
nedlukningen. Og vi aflyste vores planlagte bustur i foråret.
I juni besluttede vi at genåbne til vores 2-årsfødselsdag med restriktioner for os
alle såsom mundbind og coronapas/negativ test. 34 + frivillige deltog og fik kaffe
og kringle.
Vi kom frem til september og så var fru Mette på skærmen igen, og vi forblev
nedlukket 1 måned. Sidst i oktober blev det besluttet at holde lukket resten af året,
og vi måtte aflyse vores arrangementer i efteråret. Og på den måde gik det jo frem
til maj, hvor vi besluttede at åbne igen.
Vi var i Lunden til Grundlovsmødet med kaffe og småkager i et fantastisk dejligt
vejr. Den 16. juni var 38 personer med på bustur til Viborg og efterfølgende kaffe
på Pandekagekroen. Dejligt at se så mange personer.
Renovering af vores forsamlingshus var også en medspiller i åbning af cafeen. Det
er gået fint med den lidt primitive ordning, som der er blevet kaffe på.
Og så kom den genåbning, som vi alle længe havde ventet på. Vi var ca. 40
personer til kaffe og hjemmebagt fødselsdagskringle den 25. august. Og fantastisk
så mange kiggede forbi.
Der har været ca. 20 personer i gennemsnit i onsdagscafeen pr. gang, og det kan vi
kun være glade for, for så er der jo brug den.
Der ligger flyers på bordene omkring vores kommende arrangementer.
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Onsdagscaféen
Jeg vil gerne takke alle I frivillige for at gøre en forskel her i cafeen. Hvis I ikke er
her, så er der jo ingen kaffe og snak. Og der er jo altid plads til flere frivillige.
Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelsen for vores gode samarbejde. Vi har gode
snakke og højt humør, og kommer langt omkring.
Dette var mine ord.
Elin Madsen
Beretningen godkendt
3. Regnskabsaflæggelse af revideret regnskab
Regnskabet godkendt
4. Godkendelse af ændringsforslag til vedtægter
Alle ændringsforslag til vedtægter blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen
6. Fastsættelse af eventuelt kontingent
Intet kontingent
7. Godkendelse af næste års budget
Budgettet taget til efterretning
8. Valg af 2 stemmetællere
Unødvendigt
9. Valg til bestyrelsen (2 medlemmer):
På valg:
Elin Madsen (ikke villig til genvalg)
Alice Hyldahl (villig til genvalg) – blev genvalgt
Bestyrelsen foreslår: Grete Skov – blev valgt
Evt. valg af suppleant
10.Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Bent Ugelvig (villig til genvalg)
Bent Ugelvig blev genvalgt
11.Valg af revisor suppleant
Bestyrelsen foreslår: Børge Johansen (villig til genvalg)
Børge Johansen blev genvalgt
12.Eventuelt
Det nævnes, at onsdagscaféen er et aktiv med et
gennemsnit på 20 deltagere
Ole Sørensen takker for vores tilstedeværelse i
Forsamlingshuset, hvor vi er den største lejer på
årsbasis.
Caféen er vært ved kaffe og brød
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