Referat af Generalforsamlingen I Kontakt mellem Mennesker.
Afholdt på Café Tryk Mandag d. 16 marts 2009 kl. 19.00.

Dagsorden:
1. valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formandens Beretning
Herunder Beretning fra daglig leder Susanne Aasholm og
Projektmedarbejder for Mama Mia Anne Sophie Nickel
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse ved revisor
Esben Buch Andersen .
4. Fastsættelse af Kontingent .
5. Valg af Bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. valg af Revisor / suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
1. Ida Karotti blev valgt som dirigent og Svend Heide Og Louise Hammer Jensen som
Stemmetællere.
2. Formand Svend Heide afgav sin beretning, han berettede om at arbejdet i foreningen og
bestyrelsen har skredet stille og roligt fremad det forgangne år . At der ikke i medlemsplejegruppe
er sket stor udvikling i medlems antallet, men at der til gengæld er en god kontakt til de ca 120
medlemmer foreningen har. Der opfordres fra formandens side til at hive fat i venner og bekendte
og brede det glade budskab om Kontakt mellem Mennesker.
Projektleder Susanne Paaske valgte at søge nye græsgange i Esbjerg og afsluttede sin 5 år lange
ansættelse ved en afskedsreception sidst i januar. Udviklings projektet forsætter dog sit arbejde med
at udbrede KmM´s grundydelser til både foreninger og personer i Svendborg Kommune også i
Egebjerg og Gudme gamle kommuner .
I løbet af foråret 2009 kommer KmM`´s nye personalepolitik til at træde i kraft og der vil blive
afholdt MUS ( medarbejder udviklings samtaler ) både for frivillige og ansatte .
Efter afviklingen af Klosterplads 8 a i efteråret 2008 kan kontoret på Toldbodvej virkelig mærke,
at Kontakt mellem Mennesker trænger til nye og større lokaler ,så man er på udkig efter de rette
faciliteter.
I Vestergade 92 er der både fin økonomi og god stemningen der mangler dog frivillige
medarbejdere både oppe i sykontakten & nede i Genbrugskontakten især stærke mænd til
at bære møbler og deslige. Med disse ord afsluttede Svend Heide sin beretning og videregav ordet
til Susanne Aasholm daglig leder af Kontakt mellem Mennesker :
Susanne fortalte at i årets løb har de 80 frivillige sociale foreninger haft mulighed for at være på 2
kurser som er afholdt af KmM i forbindelse med udviklingsprojektet, et kursus i fundraising og et
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andet i Kommunikation det såkaldte ” Girafsprog”.
Man har spurgt de forskellige foreninger i et spørgeskema, hvad den øgede kursusaktivitet betyder
og en af gevinsterne er at man i dag ved mere om hvem de andre foreninger er og hvad de laver i de
forskellige foreninger .
På Landsplan har KmM være tovholder på en temadag om ” Frivillige i Farver” som var udmøntet
på at fremme etniske borgeres deltagelse i frivilligt arbejde fremmødte var dog ikke overvældende .
Et andet arrangement var en café efter middag hvor der blev vist film og var debat efterfølgende,
emnet det eftermiddag var ” udviklingshæmmede som besøgsvenner ”.
I forbindelse med udviklingsprojektets aktiviteter er der kommet faste standere som løbende bliver
opdateret på forskellige af kommunens biblioteker.
Også har der været afholdt 2 informationsaftner om hvad KmM er. På toldbodvej & på Gudme
Bibliotek. En sang aften på Hesselager Hotel i december var også en mulighed i 2008.
I KmM´s formidlingsdel nævnte Susanne Aasholm blandt andet en frivillig og en ung mand som led
af dysleksi ( ordblindhed ) som fik en frivillig der hjalp ham med både teori og køreprøveil glæde for dem begge .
I selvhjælps delen er der også godt gang i den . ”Selvværdsværkstedet ”er lige startet op med 6
deltagere og der vil løbende være plads til flere. Der er 2 kompetente tovholdere tilknyttet og en
lille række af inspiratorer.
Juleaften i Skallen var en stor succes både for de mange frivillige og ansatte.
Ordet blev givet videre til Anne Sophie Nickel som berettede om Mama Mia som er gået fra at være
lokal projekt der handler om gensidig udveksling og integration for mødre og deres Babyer, til nu at
ha modtaget 700.000 fra Velfærdsministeriet og er i samarbejde med FRISE blevet et
landsdækkende projekt. Det er meningen at i løbet af det næste halvandet år at der skal starte Mama
Mia grupper op i flere byer. Den første starter op i Odense i nær fremtid i samarbejde med
folkekirkens tværkulturelle samarbejde som har til huse i gågaden i Odense C.
Ida Karotti opsummerede. Og formandens beretning blev af forsamlingen taget til efterretning.
3. Regnskabet for foreningen blev fremlagt ved revisor Esben Buch Andersen og godkendt af
forsamlingen,
4. Kontingentet for foreningen forblev uændret : enkeltpersoner : 75 kr familier : 100 kr og firmaer
: 500 kr årligt .
5. KmM menneskers bestyrelse sagde i år farvel til John Olsen som har været almindeligt
bestyrelsesmedlem og farvel til Lajla Kongstad som har været suppleant ingen af dem ønskede
genvalg, Anne Sophie Nickel forlader også bestyrelsen da hun er blevet ansat under Kontakt
mellem Mennesker i Mama Mia projektet . På valg var Næstformand Frances Fischer som blev
genvalgt . Nye ansigter i KmM´s bestyrelse er : Randi Petersson som til daglig arbejder som
chefkunderådgiver i Sydbank Svendborg afdelingen , Bent Rasmussen som er tidligere Entreprenør
og har været frivillige i KmM´s regi og endelig Erik Ejlersen som er nyligt pensioneret Psykolog og
lærer. Den Nye bestyrelse består hermed af overnævnte og de ” gamle bestyrelsesmedlemmer: Anne
Marie Nielsen, Kirsten Ljungdahl , og Svend Heide som Formand for bestyrelsen .
Der kunne ikke findes nogle suppleanter så bestyrelsen tæller nu 7 faste medlemmer.
7. Valg af revisor faldt igen i år På Lillian Harris, der blev ikke valgt en suppleant.
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8. Der var igen indkomne forslag.
9 og intet til eventuelt.

Efter officielle del af general forsamlingen var overstået var der sandwich, kage og frugt og stille
musik og en lille snak
En god og stemningsfuld aften blev afsluttet ved en 21.00 tiden.
Referent
Bolette Heggum
Projektmedarbejder i
Kontakt mellem Mennesker.
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