Referat for Generalforsamlingen
Selvhjælp Herning
Onsdag d. 16. september 2020 kl.17.00
Der var 22 tilmeldte og 18 fremmødte.
Velkomst ved daglig leder Anette Würtz og bestyrelsesformand Birthe Sturm. Der informeres om
de coronarestriktioner, som der skal overholdes under generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Til dirigent vælges revisor Kirsten Østergaard. Kirsten Østergaard takker for valget og
konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. Valg af stemmetæller udsættes og
gennemføres om nødvendigt.
2. Bestyrelsens beretning
Selvhjælp Herning var lukket ned fra midten af marts og et par måneder frem i år. I den
periode holdt bestyrelsen videomøder. Der er mange restriktioner for grupperne, og det
har grupperne taget godt imod. Tak til foreningens ansatte, og de fremmødte opfordres til
at kigge forbi kontoret til en kop kaffe.

2019 var præget af manglende PUF midler, hvilket betød mange ekstra møder for
bestyrelsen. Anette Würtz har gjort et stort stykke arbejde for at få midler fra kommunen,
loger og fonde. Bestyrelsen er i gang med at udvikle et koncept med erhvervssponsorater
for at skabe en mere stabil indtægt til foreningen. Bestyrelsen har omorganiseret sit
arbejde ved at fordele ansvaret for forskellige områder i blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Der er fremgang i antallet af grupper hos Selvhjælp Herning. Det går i den rigtige retning
både med antallet af deltagere og frivillige. Foreningens arbejde supplerer kommunale
indsatser rigtig godt.

Det blev kommenteret, at det er dejligt at mærke optimisme i bestyrelsens beretning, og
der bakkes op omkring strategien med at søge eksterne midler, for der er masser af penge i
samfundet og virksomhederne ønsker en social profil.

3. Orientering fra koordinator
Foreningens logo og slogan er ”Der er et fællesskab, når du har brug for det”. Sidste år
fejrede vi foreningens 30 års jubilæum. Foreningens nøgletal for 2019 præsenteres. De
fremgår også af årsberetningen.
2019 har været præget af, at vi ikke fik PUF-midler fra Socialstyrelsen. Foreningen ansøgte
derfor Herning Kommune og fik bevilliget et stort engangsbeløb. Foreningen fik økonomisk
støtte fra forskellige loger, fonde og privatpersoner. Derudover har vi som følge af en
nednormering omorganiseret os i sekretariatet og oplært fire frivillige til at tage
forsamtaler med nye deltagere. Endeligt valgte vi at udleje vores ene kontor til CSM for at
få en ekstra indkomst. CSM er ikke blevet forlænget, så derfor får vi flere lokaler til
rådighed i 2021, hvilket løser vores nuværende mange på lokaler.

Foreningens vision, mission og værdigrundlag er blevet udarbejdet sammen med
bestyrelsen i 2019, som et led i, hvordan vi kan samarbejde med erhvervslivet. De fleste
mål for 2019 blev indfriet trods økonomiske udfordringer.

Tak til frivillige og bestyrelsen, samarbejdspartnere og økonomiske støtter. Foreningen er
meget privilegerede med de kompetente og dygtige frivillige i foreningen.

Annette Høffner informerer om den ekstra indtægt, som hun og flere frivillige genererer
foreningen ved at pakke velkomstposer fra kommunen. Det har givet en ekstra indtægt på
knap 9000 kr. i 2019.

MH præsentere sig selv og sit arbejde med PR-udvalget.

Dirigenten konstaterer, at der ingen kommentarer eller spørgsmål er til koordinatoren.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet
for 2020
Revisor fremlægger og gennemgår regnskabet i 2019. På trods af manglende PUF-bevilling
ender regnskabet på et overskud på 123.000 kr. pga. besparelser, flere betalende
medlemmer og øgede indtægter.

Revisor gennemgår budgettet for 2020, hvor det også ser ud til at foreningen kommer ud
med et overskud.

Der spørges til om alle budgetterede indtægter er bevilliget – det er de.

Regnskab for 2019 og budget for 2020 godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent for 2021

Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.
Der er ingen indsigelser og kontingentet fastholdes på 100 kr.

6. Indkomne forslag:
Der er ingen indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Birthe Sturm Andersen og Birthe Mygind Thorup blev genvalgt. Sinikka Kangas Larsen, Kim
Lodahl og Jørn Johansen var ikke på valg. Else Marie Eriksen overtager suppleantposten fra
Anna Marie Faarup. Tak for Anna Maries Faarups engagement i bestyrelsen.

8. Valg af revisor
Kirsten genvælges som revisor
9. Eventuelt.

Der spørges til, hvad vi gør i tilfælde af endnu en nedlukning.
Vi retter os efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og der er restriktioner ved brug af
lokalerne, som alle medlemmer er informeret om.

Jørn Johansen informere, at vi har mulighed for at låne lokaler af UngHerning om aftenen.

