Referat af Generalforsamling i Kontakt mellem Mennesker
Mandag, den 16. marts 2015
Frivillighuset, Havnegade 3, 2. sal, Svendborg
1.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Dirigent:

Tove Humaidan

Referent:

Birgithe Eriksen

Stemmetællere: Narges Samimi og Frances Fischer
Tove takkede for et enstemmigt valg, og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet, og foretog herefter en gennemgang af dagsordenen.
2.

Formandens beretning
Formand Erik Ejlersen kunne i sin beretning se tilbage på et travlt år i Kontakt
mellem Mennesker, og samtidig glæde sig over den aktivitet, der er i
Frivillighuset.
Formanden oplyste, at der er ansat to nye medarbejdere, da behovet for en
udvidelse af medarbejderstaben var blevet større efter flytningen til Havnegade.
Bent Staal Ravn er ansat som servicemedarbejder i begyndelsen af 2015.
Birgithe Eriksen er ansat som sekretær (seniormedarbejder) den 9. marts 2015.
Formanden oplyste, at Frivillighuset er blevet meget mere synlig, med mere
aktivitet til følge. Billeder i avisen af Narges og Lis, der modtog støtte fra
TrygFonden til hver sit projekt, har bidraget.
1. april 2014 blev fejret med hele to jubilæer, for KMM og Susanne Aasholm.
KMM blev stiftet for 25 år siden på Toldbodvej af Lone Møller, med Susanne som
første ansat. Resten er historie …. Det var en stor dag med mange besøgende.
Formanden fremhævede den gode evne og vilje, der er mellem ansatte og
bestyrelse til at samarbejde med Svendborg Kommune, Frivilligrådet og
Brugerrådet.
Formanden kunne oplyse, at Susanne Aasholm og personalet, der er en fast del
af Frivilligrådet og med et tæt samarbejde til Ellen Christensen og Finn Boye fra
kommunen, har fået stor ros for måden at samarbejde på.
2014 var også året med store donationer, hvor Frivillighuset modtog 50.000,- fra
C.C. Jensen. Tryg Fonden donerede 372.000,- til opstart af projektet ”Gå dig
glad” samt små 100.000 til et nyt kvindeprojekt. Mere herom på næste side.
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GenbrugsKontakten tog en chance ved at ansætte Kresten, og det har vist sig at
være en rigtig god beslutning. Tilbagemeldingerne er udelukkende positive.
I forbindelse med det tværfaglige samarbejde og som en del af medborgerskabet, vil der for de ”frivilligt ansatte” i løbet af 2015 blive tilbudt MUSsamtaler.
Når den nye bestyrelse har nedskrevet, hvilke værdier, KMM står for, vil
kommunen foretage en evaluering i løbet af efteråret 2015.
Formanden oplyste, at der i 2014 har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og
sluttede sin beretning af med en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen,
personalet og de frivillige, og pointerede, at det er vigtigt at nævne alle.
Herefter blev ordet givet til daglig leder Susanne Aasholm
der indledte sine ord med at takke de frivillige fra Vestergade for deres store
indsats og samarbejde. Uden GenbrugsKontaktens indsats kunne KMM ikke
eksistere som vi gør nu.
SA oplyste endvidere, at der nu er 55 foreninger, der bruger Frivillighuset, hvor
mødelokalerne har været udlånt 905 gange i løbet af et år. For fire år siden var
der 5 foreninger.
Det er et andet liv her i Havnegade end på Toldbodvej, hvor vi nu er mere i
kontakt med hinanden.
Frivillig Fredag bliver i år afholdt en fredag, den 25. september 2015. For første
gang vil kommunen og flere organisationer være med. Susanne og Frances tager
til det første møde den 23. marts.
SA var med til en temadag om unge kroniske syge, hovedsagligt målrettet
diabetesgruppen. Dagen blev afholdt af Svendborg Kommune og temaet var
nemlig hvordan det frivillige arbejde kan blive en del af rehabiliteringen.
Frivilligrådet mødes med Dansk Flygtningehjælp og Svendborg Kommune to
gange årligt, hvor KMM melder ind med tilbud til flygtninge. Bl.a. har KMM
sprogundervisning, som er godt for nytilflyttere, der endnu ikke kan komme til
Lær Dansk.
SA oplyste endvidere om et nyt projekt, hvor 8-10 frivillige frisører fra
Svendborg kommer her til KMM huset på faste ugedage og tilbyder at klippe
udsatte borgere. Idéen er, at disse borgere, som ikke selv har mulighed for at
finansiere en klipning, får mulighed for at fremtræde nyklippede.
Herefter fik Narges Samimi ordet
NS fortalte om projektet: ”Kvinde, dit liv er i Danmark”, der er et netværk for
kvinder med forskellig baggrund og nationalitet, hvor kvinderne kan mødes og få
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en god snak. Projektet, der blev startet op i oktober 2014 for nogle af de midler 98.600,- NS modtog fra Tryg Fonden i september 2014. Med disse midler har NS
været i stand til oprette ”Regnbue-caféen”, der har åbent hver tirsdag fra 13-15
på 2. sal i KMM. Det primære formål med caféen, hvor kvinderne mødes er, at
oplyse kvinderne, at de bl.a. kan deltage i forskellige arrangementer, som at gå i
fitnesscenter, deltage i fælles madlavning. Ved opstarten deltog 5 kvinder, og i
skrivende stund deltager 26 kvinder ugentligt. Senest er svømning hver tirsdag i
tidsrummet kl. 18-20 føjet til projektet. Derudover kommer Yoga og fitness.
NS oplyste, at hun selv kom til Danmark fra Iran i 1997, og udledt deraf, fik hun
idéen til at starte ”Regnbue-caféen” op, for at vise kvinderne muligheden for at
mødes og tale sammen.
Frances Fischer
fortalte om et nyt projekt, Mandagscaféen, med frivillig Birgit Wittenberg som
kontaktperson. Cafeen henvender sig til ensomme borgere, der ikke har noget at
stå op til om morgenen. Den fører gerne til senere aktiviteter ud i byen. Allerede
efter 2 uger måtte gruppen flytte fra de bløde møbler i ”safari hulen” til et større
lokale og den vokser fortsat.
Mamma Mia, vores internationale mødregruppe, er i gang med gruppe nr. 12.
Godt gået! Det er også et af de største grupper med foreløbigt 11 kvinder fra 6
lande. En kommunal sagsbehandler kommer snart med 4 nytilflyttet syriske
mødre. Værtinde Birgit Lund har nu selskab af 2 nye værtinder, fra Slovakiet og
Libanon. Hiam fra Libanon vil fremover kunne tolke for de arabisktalende mødre,
noget vi længe har ønsket.
Lis Thejls
Lis Thejls blev ansat i KMM huset 1. marts 2015 som projektleder på Gå dig
Glad, der løb af stablen mandag, den 16. marts 2015 med 4 deltagere. Projektet, der i første omfang er berammet til to år, er blevet en realitet i
kraft af midler – 372.000,- modtaget af Tryg Fonden i september 2014.
Projektet Gå dig Glad er blevet publiceret i lokalaviserne i ugerne op til første
gåtur den 16. marts 2015, hvor 4 deltagere mødte op. I skrivende stund var
deltagerantallet fordoblet til 8 deltagere.
3.

Regnskabets aflæggelse og godkendelse
Esben Buch Andersen fremlagde foreningens driftsregnskab og balance for
perioden 1. januar – 31. december 2014, hvoraf det fremgår, at der er sket en
forbedring fra 2013 til 2014.
EBA indskød en bemærkning omkring de 50.000,- der figurerer som givet af
Fynske Bank, hvor der er tale om en donation, der er givet af virksomheden C.C.
Jensen.
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Regnskabet godkendt.
4.

Fastlæggelse af kontingent for medlemskab af KMM
Forslag om, at kontingentet på kr. 100,00 årligt forbliver uændret.
Forslaget godkendt.

5.

Valg af bestyrelse
På valg var Erik Ejlersen, Karen Strandhave og Helen Ramsdahl. Alle
ønskede at stille op til genvalg. Ingen andre forslag.
Valget godkendt.
De to nuværende suppleanter Erik Witten og Graham Thompson
modtog genvalg.
Valget godkendt.
Revisorsuppleant
Lonnie Braagaard modtog genvalg.
Valget godkendt.

8.

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.

9.

Eventuelt
Inge foreslog, at vi i KMM oplyser ved skilt eller andet, hvornår der er
Genbrugsuge.
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