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Referat af generalforsamling i Pårørendeforeningen den 1.09.2021 
 
Fra bestyrelsen var der afbud fra Margit, Carina og Margit H. 
Udover bestyrelsen mødte 13 pårørende op. 
 
Karl Højbjerg bød velkommen og gik direkte til punkt 1 på dagsordenen, som var valg af 
dirigent, og bestyrelsen foreslog Marianne Haurdahl, som blev valgt. 
 
PUNKT 2 Formandens beretning 

Da formand Margit Graves Ponsaing ikke var til stede, læste Ulla Nielsen 
beretningen op. 
Der var følgende kommentarer til beretningen: 

En pårørende synes, det ganske enkelt er en ”svinestreg”, at Sølunds lokaler 
bruges som vaccinationssted, som har påvirket beboernes livskvalitet 
negativt. Det har også været negativt med den øgede trafik på området. 
Mange andre steder bruger man forladte fabrikshaller eller lign. 
Spørgsmål er: Hvor henvender man sig for at gøre opmærksom på 
problemet?? 
Bestyrelsen kan gå til pressen. 
Vi vil bede om en status fra Anne-Marie Kruse, og bestyrelsen arbejder videre 
med sagen. 

 
 Der var ros til beretningen og i det hele taget til bestyrelsens arbejde. 
 
 Beretningen godkendt. 
 
PUNKT 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 Leif redegjorde kort for regnskabet, som viser et overskud på 8.548 kr. 
 Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
PUNKT 4 Fastlæggelse af kontingent 
 Kontingentet fortsætter uændret, altså 150 kr./person. 
 
PUNKT 5 Valgt af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 Der var genvalg til Margit Graves Ponsaing og Ulla Bøttcher Nielsen. 
 

PUNKT 6 Valg af suppleanter 
 John Simonsen og Margit Højland genvalgt. 
 
PUNKT 7 Valg af revisor 
 Frede Højlund genvalgt. 
 
PUNKT 8 Valg af revisorsuppleant 
 Per Ponsaing genvalgt. 
 
PUNKT 9 Indkomne forslag 
 Vi har ikke modtaget noget. 
 
PUNKT 10 Evt. 

Der blev spurgt, om Sølund modtager lejeindtægt af lokalerne, som bruges 
som vaccinationssted?? 
Det undersøges. 
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En pårørende spurgte, hvordan holdningen er til den forsøgsordning, der lige 
nu kører i et par udvalgte huse med implementering af et nyt system med 
beboernes Dan-/hævekort. 
Da ordningen ikke er almindelig kendt i hele landsbyen, kan vi ikke 
kommentere dette. 

 
 
Marianne Haurdahl erklærede herefter generalforsamlingen lukket. 
 
Efter generalforsamlingen var det meningen, at Anne-Marie Kruse skulle komme med et 
indlæg omkring den øjeblikkelige situation i landsbyen Sølund, men der var åbenbart 
opstået en misforståelse omkring denne aftale, så hun mødte desværre ikke op.  

 
 
 
    Ulla Bøttcher Nielsen 
 
 


