Referat af Kontakt mellem Menneskers Generalforsamling
Tirsdag d. 25 – 3 2008 på Café Tryg.
Dagsordenen var som følger:
valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formandens beretning.
Regnskabets aflæggelse og godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisor- suppleant
Indkomne forslag
eventuelt
Formand Svend Heide bød velkommen og der blev valg en
dirigent til at lede generalforsamlingen : Ida Karkotti og
Referent : Bolette Heggum
Stemmetællere blev Jens Snitker og Susanne Aasholm.
Under pkt. 2 som var formandens beretning fortalte Svend Heide om foreningens liv, at der på nuværende
tidspunkt er ca. 130 medlemmer og man i bestyrelsen fortløbende
Diskuterer hvad man kan gøre for at tiltrække flere medlemmer. Der blev sendt en opfordring til forsamlingen
om at inviterer venner og bekendte til at deltage i foreningen som medlem. Svend Heide takkede tidligere
bestyrelsesmedlem Svend Nielsen for sit arbejde som redaktør af de 2 årlige medlemsbreve. Svend Nielsen er
dog fratrådt denne funktion og det sidste medlemsbrev er redigeret af en frivillig og
En ansat på Toldbodvej 5.
Man har på landsplan besluttet at alle frivilligcentre blandt andet skal have en fælles
Logo og en sådant er også på vej til Svendborg.
Man har i KmM´s bestyrelse besluttet at lukke forenings huset Klosterplads 8a, da KmM ikke har kunnet skaffe
midler til at holde lokalerne kørende , de er selvfølgelig trist men alle de forskellige foreninger og grupper der
har haft til huse på stedet er blevet genhuset blandt andet på Toldbodvej . Bestyrelsen ønsker på sigt at finde
større
Lokaler til KmM da der er noget trangt, Så når økonomien er på plads vil man kigge sig om efter dette.
Projektleder af udviklingsprojektet Susanne Paaske er genhuset i et kontor fællesskab i Møllergade og
orienterer om status på udviklings projektet, 2007 har været året hvor
Udviklingsprojektet virkelig har synliggjort det frivillige arbejde og har givet hjælp og sparring til de lokale
foreninger.
Der udkommer 2 årlige nyhedsbreve som omhandler det sidste nye fra alle foreningerne i Svendborg.
Der er etableret en Kontakt person i Gudme: Lajla Kongstad som både har eget lokalt mobil nummer og sætter
opslag op i området, udover det har der været forskellige arrangementer i
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forbindelse med KmM´s udvikling i Gudme : Torvedagen i Hesselager i august og en lørdag i september hvor
man kunne høre om KmM´s arbejde på Gudme Bibliotek. Der vil være endnu et arrangement den 17 april, hvor
man kan komme og høre om KmM på Gudme Bibliotek.
Endelige fortalte Susanne Paaske om det nye frivillig råd som blev en realitet den 7 marts 2007, som KmM er
sekretariat for de har opnået en god dialog med foreningerne og Kommunen og fungerer både som
sparringspartner og vagthund.
I udviklingsprojektets regi har der været følgende kurser :
Smil med stemmen – et kursus om kommunikation
Giraf sprog – Konfliktløsnings kursus
Møder :
§ 18 møde med foreningerne og Kommunen.
Den internationale frivilligheds dag d. 5 . 12. 2007.
Og foreningsmarkedet i august som var større end nogen sinde før der deltog 33 foreninger.
Daglig leder Susanne Aasholm berettede om den fantastiske ”mosaik ” som der tegner sig
når man ser på Kontakt mellem Menneskers frivillige og medlemmer , hun fortalte om alle de aktiviteter der
findes i og omkring Toldbodvej 5, lige fra vores frivillige psykolog til den kvinde som har besluttet at hun ville
ligge sin energi ind at skaffe os en database der kan kører alle vores adresselister sammen til at nu holder både
Homo Sydfyn og Amigo Mio café møder i lokalerne… se meget mere om det på vores hjemmeside :
www.kontaktmellemmennsker.dk som jo også blive ledet og kørt af vores frivillige hjemmesideansvarlige
Anna.
Til sidst under punktet for formandens beretning , berettede suppleant i KmM´s bestyrelse
Anne Sophie Nickel om det projekt som hun og Næstformand Frances Fischer har søsat
I løbet af 2007. Mama Mia er et ” venskabsprojekt /integrationsprojekt for Babyer og deres mødre både danske
og udenlandske …
Det har været kørt en omgang af møder omkring den første Mama Mia gruppe i efteråret
Og man er nu i gang med en ny gruppe, Der er meget flow i dette projekt og Anne Sophie
Søger nu integrations ministeriet om midler til at udvikle på projektet både i Svendborg og på landsbasis dette
kommer til at ske i løbet af 2008 og bliver formodentligt i samarbejde med både KmM og Red barnet …se mere
på hjemmesiden eller kom forbi Toldbodvej og få en brochure …
3.Ekstern revisor Esben Buch Andersen fremlagde foreningens regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
og det blev godkendt.
4.Kontigentet blev vedtaget til at forblive uændret , 75 k for enkelt personer og 100 kr hvis man er en familie og
som noget helt særligt hvis man er FRIVLLIG i KmM´s regi kan man ”slippe” med 30 kr.
5. Valg af bestyrelse, på valg var Svend Heide som formand, som ønskede genvalg og Næstformand Frances
Fischer begge blev genvalgt .
6. Der var igen suppleanter på valg da de sidde i 2 år, ifølge vedtægterne
7. Lillian Harris blev genvalgt som revisor for foreningen, det lykkedes ikke forsamlingen at finde en suppleant.
8. Der var ikke kommet nogle indkomne forslag .
9. Der var intet under punktet Eventuelt.
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Efter den ordinære generalforsamling var afsluttet var KmM vært ved en sandwich og lidt musik
Referent
Bolette Heggum
Projektmedarbejder
I Kontakt mellem Mennesker.
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