
                               

Referat fra Generalforsamling i Haraldslund  

Tid: Mandag d 28.03.22 kl. 16.30-18.00 

Sted: Haraldslund, mødelokale 

Til stede: 

 Fra brugerrådet : Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Ernst Trillingsgaard, 
Lisbeth Holler, Dorthe Amalie Howard, Poul Erik Wagner, Kenndy Martens. Jesper Balle, Inger 
Johansson, Torben Knudsen 

I alt var 10 brugere til stede ud over Brugerrådet 

Mødeleder: Ebbe Dalsgaard 

Referent:  Inger Johansson  

Dagsorden og Referat: 
 

Punkt  Referat 
1) Velkomst Formand Jørgen Andersen byder velkommen – dejligt at der 

kommer brugere til denne generalforsamling.  
2) Valg af dirigent og 

referent 
 
Som dirigent vælges Esben Dalsgaard, som derefter godkender 
dagsordenen 
 
Som referent vælges Inger Johansson 
 

3) Valg af stemmetællere Her vælger Mariann og Jan F. 
4) Formandens beretning  Formandens beretning ( se bilag 1) godkendes uden 

bemærkninger, men med applaus !! 
5) Centerlederens 

beretning 
Jans beretning ( se bilag 2) afføder en rolig debat og diskussion 
om følgende temaer : 

- Der er ønsker om voksen/ stille- aftener i 
svømmehallen.  

- Der ønskes flere hold med vandgymnastik 
- Ideen om at genoplive onsdagsaftenerne kunne evt. 

tilgodese begge ønsker. Jan går videre med den ide 
- Ernst efterlyser regnskabsindsigt  for brugerrådets 

medlemmer  - Jan oplyser, at det ikke er muligt – det er 
en forvaltningsopgave og brugerrådet står heller ikke til 
ansvar for regnskabet.  

- Et forslag fra Henrik Juul om, at lukke 1-2 saunaer 
vinder gehør. Jan går videre med den ide og 
undersøger behovet og udnyttelsen af de 5 saunaer. 



                               
       Herefter godkendes også centerlederens beretning          
med applaus !! 

6) Valg til Brugerrådet og 
valg af suppleanter 

Dorthe Amalie ønsker ikke genvalg og Ernst Trillingsgaard vil 
gerne fortsætte, men kun som suppleant. 
 
Følgende vælges til Brugerrådet for en 2-årig periode : 
 
Lisbeth Holler ( genvalg) 
Kenndy Martens ( genvalg) 
Henrik Juul ( nyt medlem) 
Inger Johansson ( tidligere suppleant) 
 
Som Suppleanter for en 1 årig periode vælges : 
 
Torben Knudsen ( genvalg) 
Ernst Trillingsgaard ( tidligere medlem) 

7) Indkomne forslag og 
Eventuelt 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
Der var tak og vin til Dorthe Amalie for fremragende indsats 
gennem årene i Brugerrådet  
Og også tak og vin til Ebbe for god mødeledelse 
 
 

                                                                                                                                                 

 


