Kære alle
Her følger et kortfattet referat af repræsentantskabsmødet:

1. Undertegnede blev valgt som dirigent.
2. Formanden aflagde beretning og understregede, at der trods corona havde været gang i samarbejdet med såvel
ministeriet som kommunen, og der havde været lejlighed til at pege på selvejende plejehjem som klageorgan i triste
affærer som "Else-sagen".
I forhold til kommunen er Selvejenetværket nu direkte involveret i budgetbehandlingen.
Kontakten med medlemmerne har desværre været ret begrænset i det forløbne år, men bestyrelsen vil nu tage initiativ til
at besøge samtlige plejehjem og deltage i et bestyrelsesmøde.
Der vil også blive indbudt til et nyt seminar på Konventum (LO-Skolen) i foråret 2022.
3. Regnskabet for 2020 blev forelagt med bemærkning om, at underskuddet er kalkuleret, idet foreningen har en pæn
egenkapital.
Herefter godkendte forsamlingen regnskabet.
4. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5. Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fastholdes i 2022, og det blev godkendt.
6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer ønskede at stille deres mandat til rådighed, idet alle med undtagelse af forstander
Jette Jensen, Nybodergården, der ønskede at fratræde som medlem, dog var indforstået med genvalg.
Forsamlingen genvalgte herefter Sv. E. Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe og Vibeke H. Christensen. Forstander
Mette Olsen, Peder Lykke Centret, nyvalgtes, og Jette Jensen samt forstander Jette Pedersen, Rundskuedagen, valgtes
som suppleanter.
7. Under dette punkt blev der spurgt, hvorfor serien med glimt fra plejehjemmene tilsyneladende er ophørt. Det skyldes
dels corona-situationen, men også at der ikke har været den helt store opbakning fra medlemmerne.
Bestyrelsen vil overveje en genoptagelse af aktiviteten.
Referent: Troels Behr

Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 21. september kl. 16 i Langgadehus:
1. Velkomst og oplæg til debat fra borgmester Sisse Marie Wellling ( kl. 16 - 17)
2. Repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne paragraf 4, stk 5:
a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsens beretning
c. Forelæggelse af regnskab til godkendelse(er tidligere udsendt)
d. Indkomne forslag
e. Budget og fastlæggelse af kontingent
f. Valg af bestyrelse og suppleanter
e. Valg af revisor
g. Eventuelt

Efter mødet serveres lidt at spise og drikke, ligesom der vil være kaffe, kage, frugt og vand under selve mødet.

Med venlig hilsen
Sv. E. Christiansen
Formand.
/Troels Behr
Forretningsfører
PS. Vores medlemskartotek er desværre ikke fuldt opdateret, så giv gerne besked til andre i bestyrelsen og den daglige
ledelse. Alle kan møde med to medlemmer samt forstanderen.

