Generalforsamling i Kontakt mellem Mennesker
Mandag den 14. marts 2016
Referat.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent: Frances valgt.

2 Stemmetællere: Helen og Birgithe valgt.
Referent: Erwin valgt.

2) Formandens beretning.

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder
os i.
På landsplan er der ca. 80 frivilligcentre. Frivilligcenter Sydfyn og KMM er
det samme. FriSe er vor forlængede arm til det offentlige. Der har været en
del utilfredshed med FriSe. Region Syd har indkaldt FriSes bestyrelse til et
møde. Vi synes ikke vi får nok for vore penge. Vi får vores tilskud med et ½
års forsinkelse uden at FriSe har taklet dette problem. Vi skal fortsætte
samarbejdet med FriSe, men søge at påvirke dem i den rigtige retning.
Kommunen har flere steder overtaget styringen af frivilligcentrene, som
herefter er lukkede. Derfor skal vi passe på vort frivilligcenter i Svendborg
Kommune, som agerer som en god kommune i forhold til Frivilligcenter
Sydfyn. Kommunen erkender, at vi har udviklet ”gode produkter”. Vi skal
samarbejde med Kommunen. Vi er kommet med i et udvalg, som står for
oprettelsen af ”Demens Landsbyen”.
Vi er kommet med i kommunens udvalg for frivillig politik i Svendborg.
Kommunen har accepteret begrebet ”en Brobygger” som skal stå som forbindelse
mellem den frivillige verden og den kommunale verden.

Den 25/2 besøg af Borgmesteren og Trygfonden, som tildelte KMM en
check på 580.000 kr.
Stor ros til de personer i KMM som har stået for nye og vigtige projekter i
KMM.
Genbrugsbutikken skal roses for den måde de bestyrer butikken på og for
det meget store og nødvendige arbejde, som resulterer i et overskud, som
er afgørende for KMMs økonomi.
Bestyrelse, frivillige og medarbejdere i KMM har fremstillet en planche, som
meget fint demonstrerer det værdisæt, som KMM står inde for.
Tak til bestyrelsen og personalet som står for en meget stor og travl
indsats, som bl.a. har udmøntet sig i 1300 bookinger af lokaler i
Frivillighuset (300 flere end sidste år), som alle går gennem KMM.
Stor tak til alle de frivilliges umådelig store indsats.
Susanne Aasholm:
Dejligt år med mange glade mennesker. Tak fordi vi er så mange, der
bærer. Birgithe står for de 1300 bookinger.
Frivillig dag med 22 tilmeldte foreninger.
KMM er kommet med i ”Klæd dig på til fremtiden”, kommunens
arrangement for nye pensionister, hvor vi har berettet om glæden ved
frivilligt arbejde.

Vi har deltaget i ” Humanitær Folkevandring ”. Rig lejlighed til at tale om
flygtningenes hverdag og problemer. Meget givende at være så tæt på deres
problemer og hverdag. Der deltog i alt 350 mennesker.
Mange frivilligcentre står for lukning grundet dårlig økonomi. Dette undgår
vi i høj grad pga. GenbrugsKontakten.
2.

Frances:
Om ”Mamma Mia”, vores internationale mødregruppe, nu i gang med
gruppe nr. 16! Fint samarbejde med sundhedsplejerskerne og
familiekonsulenterne, som henviser de unge mødre til os. Vi har en dansk
værtinde og en syrisk, som også agerer tolk. Oplægsholderne er
professionelle der donerer deres tid.
Narges:
Det går så godt med vor cafe med nu i alt 100 medlemmer. Sidste møde
havde 30 deltagere hvor vi dansede og spiste. Cafeen har så stor betydning
for alle deltagere. For indtægterne (fra Trygfonden) tager vi på en tur til
København og besøger Christiansborg.
Narges’ projekt fik 98.600 kr. af Trygfonden.
Lis Thejls, ” Gå dig Glad”:
Har været ude at gå over 200 gange. Flere grupper går nu selv. Derfor
oprettes nye grupper fra forskellige nye institutioner og via Facebook.
Den sidste store donation fra Trygfonden varer til sommeren 2017.
3) Regnskab
Fremlægges af Sanne.
GenbrugsKontaktens store indsats fremhæves.
Har en omsætning på 979.000 kr. og et overskud på 682.000 kr.
Regnskabet godkendes.
4) Fastlæggelse af kontingent.
Foreslås uændret, vedtaget.

3.

5) Valg af bestyrelse
2 er på valg: Helen som gerne vil fortsætte og genvælges.
Kirsten Ljungdahl også på valg men ønsker ikke genvalg.
I stedet vælges Erik Witten, der nu er suppleant.
6) Valg af suppleanter
Graham fortsætter.
Ny suppleant: Per Krone.
7) Valg af revisor suppleant: Lonnie Braagaard fortsætter.
8) Indkomne forslag: Medborgercafeen vil gerne opnå en aftale med Simon

Risbjerg om brug af containeren til pap, der nu er låst.
9) Eventuelt:

Der efterlyses bedre afhentningsforhold for affald i baggården. Vil blive
iværksat.
Formanden:
Kirsten Ljungdahl stopper 1/7.
Tak for din indsats som frivillig og bestyrelsesmedlem. Du har fungeret i 25
år og jeg vil opfordre dig til at skrive om det der er sket i de 25 år. Håber du
vil fortsætte i KMM. Du har været et værdifuldt bindeled mellem
GenbrugsKontakten og bestyrelsen.
Vi vil planlægge en dag, hvor vi tager afsked med dig som
bestyrelsesmedlem.

Kirsten: Mit arbejde i Genbrugsbutikken og KMM reddede min hverdag, da
jeg stoppede som erhvervsaktiv for 25 år siden.
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