
Referat af generalforsamlingen i VAT
søndag, den 24. februar 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

 Kurt Boelsgård blev valgt som dirigent og Kirsten Fals som referent.

2. Formandens beretning

   »Foreningen VAT blev grundlagt den 28. september 2018. Kort efter afholdt vi et  
 bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os således:
 Formand:  Henrik Hermansen
 Næstformand:  Kirsten Fals
 Kasserer:  Bente Gurskov
 Bestyrelsesmedlem:  Bitten Axling
 Bestyrelsesmedlem: Sonja Vejstrup Frederiksen
 Suppleant:  Grethe Schelde
 Suppleant:  Kurt Boelsgaard

 Herefter gik arbejdet i gang med at skaffe CVR-nr og en bankkonto i Nordea.   
 Netop etableringen af bankkontoen i Nordea skabte mere end en måneds forsin- 
 kelse i forhold til at få startet tilmeldingerne til foreningen.
 
 Det er imidlertid meget glædeligt, at foreningen alligevel har fået 71 medlemmer  
 – hvoraf de 39 har betalt kontingent. Det synes vi egentlig er et meget tilfredsstil- 
 lende resultat, når man tager i betragtning, at vi kun har eksisteret i små 5 måneder. 

  Så derfor stor tak til vores nuværende medlemmer for opbakningen, og vi vil na- 
 turligvis være taknemmelige, hvis medlemmerne vil fortsætte den gode indsats 
 for at udbrede kendskabet til foreningen. Vores medlemmer er jo de bedste am 
 bassadører for vores forening og for Aktivitetscenter Teglporten. 
 Så på forhånd tak fordi I vil være med i dette arbejde.

 Siden etablering har vi ansøgt Rudersdal kommune om tilskud til forskellige for- 
 mål og har indtil videre modtaget 6.500 kroner i støtte. 
 
 Vi har også en god kontakt med Nordea-fonden, og de vil se med velvilje på at yde  
 bidrag til en bustur for medlemmerne. Vi afventer spændt en tilbagemelding her i  
 foråret.

Birkerød den 25. februar 2019



Allerede nu har vi besluttet, at indbyde til en bustur den 3. juni til Egholm Slot og 
gamle gartnervilla. Vi garanterer for en rigtig hyggelig og spændende oplevelse 
– og det er kun for medlemmer af VAT – og særlig tiltænkt for mænd.
Vi har også fået produceret en brochure om VAT – og vores vedtægter; samt et 
brev med invitation til medlemskab af VAT. Det hele pakket ind i en cellofanku-
vert – og det ser pænt ud – har vi hørt fra flere. Vi har foreløbig uddelt ca. 150 stk. 
og I er meget velkomne til at hente nogle i receptionen til uddeling.
 
I samarbejde med Brugerrådet, har vi også etableret et arrangement kaldet »Sim-
resøndag«. Vi håber, at tilslutningen vil blive så god, så vi kan fortsætte den sidste 
søndag i de kommende måneder med at se hinanden til hyggesnak, god mad 
og drikke og lidt sjove historier om de traditionsbundne herlige søndagsfrokoster 
– fra før verden gik af lave. I dag var vi således 30 deltagere til simremad og søn-
dagssnak. Vi havde det festligt med hinanden. Spørg bare dem som var med ......

Resten af 2019 vil handle om at skaffe flere medlemmer og få søgt forskellige 
fonde til støtte af de projekter, som vi ønsker at gennemføre på baggrund af de 
forhåbentlig mange gode forslag, som vi modtager fra brugerne, Brugerrådet og 
naturligvis fra Aktivitetscenter Teglportens ledelse og medarbejdere. 

Vi håber også på at skabe kontakter til byens virksomheder med henblik på 
etablering af sponsorater.

Og så skal vi afholde Oktoberfest den 31. oktober i samarbejde med Brugerrå-
det. Det ser vi frem til, og vi glæder os til, at vi igen kan uddele »Årets Hyggespre-
derpris« og kåre de bedst udklædte festdeltagere. Borgmesteren lovede sidste 
gang at dukke op til ølsmagningen, så mon ikke han holder sit løfte?

Udover busturen den 3. juni satser vi også på en bustur til et spændende julemarked 
i starten af december. Også den tur bliver kun for medlemmer af VAT.

Til sidst tak for samarbejdet med mine gode og engagerede bestyrelseskollegaer. 
Det har været en fornøjelse og heldigvis også sjovt – også tak til 
Brugerrådets formand Hanne og til vores centerleder Cathrine og alle de søde og 
hjælpsomme medarbejdere. 

Og så til sidst – en stor tak til receptionisterne Vika, Grethe og Birthe, som hjalp 
os med at sælge billetter til vores første simresøndag. I er bare seje!«

Der var kun et enkelt spørgsmål til beretningen, og det gik på, hvor mange 
mænd man regnede med at invitere til den planlagte bustur den 3. juni. 
Svaret var ca. 30.



3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og forslag til    

 kontingent

 Da kassereren Bente Gurskov var syg, var det formanden, der gennemgik regn- 
 skabet, som blev godkendt, selv om det ikke blev uddelt. Regnskabet er ved  
 hæftet sammen med referatet. 

 Kontingent på 200 kroner for 2020 blev vedtaget.

4. Indkomne forslag 
 Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse suppleanter og revisor

 Alle, der var på valg, blev genvalgt: 
  Bestyrelsesmedlemmerne Bitten Axling, Kirsten Fals og Sonja Frederiksen.  
 Suppleanter for bestyrelsen – Grethe Schelde og Kurt Boelsgård.
 Revisor – Holger Foged. Suppleant for revisor – Kirsten Staal.

6. Eventuelt

 Der var virkelig stemning for, at Simresøndagene skal fortsætte.
 
 Til de medlemmer uden netadgang var der godt nyt.
 Fremover vil meddelelser fra VAT blive udskrevet, forsynet med navn og 
 anbragt i receptionen, hvor de så kan afhentes.

Referent
Kirsten


