Marie Lenstrup, fortalte inden generalforsamling om hvilke behov som Pårørende har og som meget
sjældent bliver tilgodeset. De pårørende har så meget arbejde omkring den syge, så de desværre selv
ofte ender med at blive alvorligt syge. Dette gælder nok især blandt ægtefæller til de syge. De har
svært ved at vægte egne behov, de drukner i alt det andet der foregår. Pårørende er alle, det kan
være børn, søskende, ægtefæller, venner, forældre, bedsteforældre.
Foreningen for pårørende, indkalder 10-12 pårørende med nogenlunde samme baggrund. Den snak
som de pårørende får med andre, om deres egne behov og oplevelser, hjælper den enkelte utrolig
meget, alene det at vide du ikke er alene, og at du får lov til at tænke på dig selv for en gangs skyld,
det virker positivt.
Den 2/2 er blevet til pårørende dag, den 2. i 2. er symbolet på dagen, oversat/ligesom at den
pårørende er den 2. i en 2. person.
Alle kommuner burde have Pårørende vejledere, da de pårørende mangler mere hjælp til rigtig mange
ting i hverdagen. I Sverige har de 450 pårørende vejledere, i Danmark har vi 3, det er ikke nok med
frivillige, der skal være kommunale vejledere og frivillige, for at dække behovene.
Foreningen for pårørende ønsker sig ligeledes vejledere på hospitalerne.
Marie Lenstrup anbefaler Frivilligcentret at tage kontakt til Formanden for Bedre Psykiatri, Marie siger
at det ville være et godt emne.

Referat generalforsamling 29-3-2017
Fremmødte: Høreforeningen 2, Gigtforeningen 2, Hjerneskadeforeningen 1, Pårørende i Danmark 1,
Hjerteforeningen 1, Vordingborg Lokalråd 2

1.

Valg af dirigent. Anders Andersen

2.

Valg af referent. Jette Rosenberg

3.

Opgørelse af stemmeberettigede. 8 Valg af stemmetællere. Ikke nødvendigt

4.

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse. Godkendt.
2016 har vist et lille fremskridt for Frivilligcentret. Lokalerne er blevet bedre

og ligger mere centralt, der er bedre tilgængelighed samt køkken og toiletter, resultatet er så også at
flere foreninger bruger lokalerne. Frivilligcentret har fået stillet PC, Printer til rådighed fra Kommunen.
Frivilligcentret manglede dog en scanner, så der er indkøbt en printer samt et sandwichskilt mv.
Frivilligcentret har også afholdt Bisidderkursus i september med 14 deltagere. Flere roste kurset.
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Sidste nye er Infocafé som holdes 2 mandage om måneden, ud af 7 foreninger deltager de der kan,
foreningerne er Polio og Ulykkesramte, Sclerose, Gigt, Diabetes, Kræft og Hjerteforeningerne.
Hjerteforeningen tilbyder Blodtryksmåling og ud over det er der rådgivning til de besøgende, som dog
har været sparsomme med at komme, men vi er der hvis de får/har behovet, og det har der været
nogen der har haft. Men foreningerne imellem har haft stor glæde af hinanden.
5.
Forelæggelse af revideret regnskab. Godkendt, 2016 gav underskud på 330,-kr. som bliver
indhentet. Frivilligcentret har modtaget 2000,-kr. fra Frivilligpuljen til brug for Infocaféer.
6.
Indkomne forslag. Ingen. Frivilligcentret har modtaget 15.000,-kr. §18 til brug for kursus. Der
er flere forslag til kurser. Bl.a. har Marie Lenstrup et ”for og om pårørende” ”styrk din personlige
fremtræden og få gennemslagskraft” ”samskabelse der virker” ”bliv hørt på Rådhuset, Politisk
interesse”
Der var spørgsmål om Frivilligcenter og lokaler i Kommunen, der kan søges hvert 2. år, Hanne
undersøger hvornår det ansøgningen er. Anders Andersen vil kæmpe for at Frivilligcentret får nogle
lokaler som kan bruges af foreningerne samt at Frivilligcentret får en funktion som er lig med de tilbud
der er i andre sammenlignelige kommuner. VALGKAMPEN TIL EFTERÅRET SKAL UDNYTTES.
7.
Fastsættelse af kontingent. (Forslag 100 kr.) Efter afstemning blev der fastsat kontingent på
100,00. bl.a. med begrundelse for at der skal søges lokaler.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Niels Jørgen Abildgaard, Hjernesagen genopstiller, Tanya Meyling-Hansen genopstiller
ikke. Niels Jørgen genvalgt.
Bestyrelsen skal finde 1 medlem blandt de deltagende foreningen i Infocaféen.
BESTYRELSEN SKAL OVERVEJE VEDTÆGTSÆNDRING TIL, BESTYRELSE SKAL BESTÅ AF 3-5
BESTYRELSESMEDLEMMER.
9.

Valg af 2 suppleanter for 1 år. Marie Lenstrup, Pårørende i Danmark genopstiller
1. Suppleant er den der vælges med flest stemmer. Zelia Rossé Meyling-Hansen
2. Suppleant er den der vælges med næst flest stemmer Marie Lenstrup

10.

Valg af intern revisor for 1 år.
Winnie Lindner Pedersen, LEV genopstiller. Genvalgt

11.

Eventuel TAK FOR I AFTEN.

Referent
Jette Rosenberg.
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