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Referat af Årsmødet 25.5.2018
1. Valg af

dirigent: Karsten Søndergaard blev valgt.

2. Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år:
Formandens beretning er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt.
3. Drøftelse af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen.
4. Valg til bestyrefsen:
Følgende var på valg: Lilly HØjgaard, Lene Ravn, Annette Eriksen, Preben Wiberg. De
to sidstnævnte ønskede ikke genvalg. PoulVesth foreslog Kirsten Nielsen og
bestyrelsen foreslog Hanne Petersen og Inge Mossin. Der var 50
stemmeberettigede. Stemmetællere blev Hanne Levy, Anni Havnsø og Bent
Eckberg.
Valgt blev: Lilly Højgaard, Lene Ravn, Inge Mossin og Hanne Petersen.
Valg af suppleanter: Poul Vesth, Kirsten Nielsen og Annette Sundmann blev valgt
uden afstemning, da der ikke var flere, der ønskede at stille op.

5. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger.

Formanden, Sven Levy takkede Annette Eriksen for det store arbejde, hun har udført
gennem årene. Derefter takkede han Karsten SØndergaard for et godt ledet møde.

Di

ndergaard

Brugerbætyrelsesforman d
Sven Levy

Formand:

Ref.:

Sven Levy

Inge Mossin

Engholmsvej 13
3660 Stenløse

Tdf: 47 17 22 37
Email: sven@levy.dk
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IIEP-huset.
fusmødet 25. møj 2018
Formandsberefiring.
Siden sidste årsberetning er der sket meget af betydning for huset. - En af de vigtige er,
at Fonden, der ejer HEP-huset har fiiet ny formand. - Det var tidligere Willy Eliasen. Vi
er så heldige, at fonnandsskabet også fremover bliver varctaget af Egedals borgmester
Karsten Søndergaard, der ovenikøbet har indvilget i at være Dirigent i dag og på den
måde også lære stedet her bedre at kende. - Det er vi meget taknemmelige for.
Sidste år nævnte jeg, at vores hus med et stort forbrug naturligvis også medfører et stort
slid på tingene med fonryelser til følge. Vores 2 befugtere her i salen kunne ikke mere.
Vi har nu fiiet et nyt systern, der er indbygget i varmeanlægget. Vi har ået repareret
vores opvaskemaskine og komfuret trænger til udskiftning.
Da vores højtaleranlæg ofte havde funktionsproblemer, når mange forskellige ikke var
sikt<er på brugen heraf, har vi nu f;let nyt, der skal betjenes utroligt enkelt og med
teleslyngen indarbej det.
Vi har f;let udskiftet tyverialarmen til en ny model, hvor man også hurtigere og lettere
kan aftj ælpe eventuelle betj eningsfej l.
Vores Billardbord - der blev sponsoreret ved indflyudng - er meget slidt og behøvede
nyt klæde. I øwigt en aktivitet, hvor interessen er voksende.
Vi har oprettet et kursus i brug af hjertestarter, der også includerer en del Førstehjælp.
Rigtig mange har tilmeldt sig dette kursus.

-

-

Alle disse tiltag er en naturlig følge af et stort brug af et godt hus.
Et hus, hvor der hele tiden sker nye tiltag . - Således er der nu etableret en

forening/netværksgruppe for Parkinson ramte og deres pårørende. - Der er desuden
siden sidste årsmøde også blevet etableret en mandegruppe, der mødes hver onsdag
eftermiddag.
Spil og kortspil holder hjernen i gang, og er noget, som har stor interesse for os voksne.
Vi har Whist-, L'hombre - og 4 Bridgehold. Herudover har vi brætspil og Bankospil med
stor tilslubring.
Vores aktive datastue med deres store alsidighed er foruden et godt sted for kursister,
også et godt sted, når IIEP-huset råber på hjælp.
Vores Bibliotek er efterhånden godt indarbejdet og ind- og udlån fungerer efter
hensigten.
Stolegymnastik&en er et flot kapitel, der har mange brugere og dygtlge instrulctører, og
dertil kommer tnange, mange andre aktiviteter, der er booket til gavn og glæde for så
mange.
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Når dertil kommer de 2 store foreninger: Ældresagen og Pensionistforeningen med alle
deres fine arrangementer, så må vi konstatere, at Huset lever op til sit formåI.
Disse mange alctiviteter kan vi takke alle de ildsjæle for, som hvert år planlægger,
arrangerer og fører tingene ud i livet. I fortjener alle megen ros og stor tak.
Når vores blomster både ude og inde star så flotte med arangementer, der matcher
årstiderne, så skyldes det en mand, der mindsttaler med blomsteme hver dag. - Tak for
det.
En særlig stor tak skal lyde til vores mange cafeværter. - I gør huset til et rart sted at
komme. - I er dygtige, venlige, hjælpsomme og kompetente. - Tak for jeres indsats, der
fiir hverdagen til at fungere på bedste vis.
Vores Nytårskur blev også i år et stort tilløbsstykke. - Da Den Ny Opera er blevet for
stor - også Ssisk - til at kunne runmes hos os, havde vi i år enfieret med sanger og
intertainer Trine Gadeberg. - Dette var en stor succes, der er delvist sponsoreret af
LIONS Stenlase-Veksø. - Vi vil gerne takke dem rigtig meget herfor. - Det var en fin
aften, hvor kransekage og champagne naturligvis heller ikke manglede i år.

Vi vil

også gerne takke Egedal kommune for et furt samarbejde. - Vi fiir altid en
interesseret og god dialog med diverse samarbejdspartnere og vi oplever megen
velvillighed og hjælpsomhed over for IIEP-huset.
Til sidst, men ikke mindst tusinde tak til hele Brugerbestyrelsen for jeres positive
engagement og store arbejdsindsats på forskellig vis i diverse grupper, så huset kan

fungere optimalt.
Da Annette Eriksen og Preben Wiberg ikke ønsker at stille op igen til hverken bestyrelse
eller som suppleant, vil jeg geme takke begge to for jeres store indsat.
Du Annette harpå fantastisk vis taget hånd om vores booking og vores hjemmeside og
meget andet. - Et meget stort arbejde, som fortjener stor ros og tak.
Ligeså har Preben Wiberg - som desværre ikke er til stede - været vores
håndværksmester, cafevært og meget andet. - Man er aldrig gået forgæves til Preben,
når der var behov for hjælp. - Det skal han have tak for.

Med disse ord håber jeg, atvi må f;l et godt og interessant kommende år til glæde for
alle os, der bruger [IEP-huset
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