Foreningen Reservebedsterne Høje-Taastrup
Referat af generalforsamling tirsdag d. 9.2.2009.
1. Valg af dirigent og referent.
Næstformand Michael Brønlund blev valgt som dirigent.
Koordinator Tove Amsinck blev valgt som referent.
2. Formandens beretning.
Formand og koordinator Tove Amsinck fremlagde årsberetning for 2009:
Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling d. 5. februar 2009 med start
d. 15. februar 2009.
Der har været 38 betalende medlemmer i 2009. Der kommer løbende henvendelser om
optagelse i foreningen.
Ved udgangen af december 2009 er reservebedsterne brugt 44 gange af 14 familier. Alle
har givet udtryk for at de er glade for brug af en reservebedste.
15. februar 2009 var der 7 reservebedster, men 1 kom aldrig i gang p.gr.a. sygdom.
15. november er der blevet godkendt en ny reservebedste, men desværre er en anden
reservebedste nødt til at stoppe p.gr.a. sygdom. Herefter er der stadig 6 reservebedster.
Der blevet afholdt 4 møder med reservebedsterne, hvoraf det ene var med foredrag Små
børn og ulykker af Allan Lassen fra Red Liv. Alle reservebedster var meget glade for
oplægget og fik rigtig mange redskaber til hurtig førstehjælp til små børn.
Nordea Fonden har givet 5000,- kr., som er blevet brugt til indkøb af sangbøger og bøger
med rim og remser samt små førstehjælpstasker.
Der er afholdt to bestyrelsesmøder i 2009.
Folderen: Reservebedste er det noget for dig?, er blevet gentrykt og er bl. a. uddelt til
daginstitutionerne, dagplejen, sundhedsplejen, pladsanvisningen.
Der har været annonce i ugeavisen 2 gange i efteråret 2009 for at gøre opmærksom på
Foreningen reservebedsterne. Der vil endvidere komme en annonce på bibliotekets
plastikposer i 2010. Disse annoncer er betalt af de midler som kommunen modtog af
velfærdsministeriet.
Beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indtægter
Kontingent 2009
9.500,00
Kontingent 2010
1.500,00
Tilskud fra kommunen
18.750,00
Legat Nordeafonden
5.000,00
Renter
25,88
Udgifter
Administration
Møder/kursus
Legetøj/bøger

2.763,48
8.452,35
1.766,55

Formue pr. 31.12.09 - Nordea
D. 28. jan.2010
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34.775,88

12.982,38
21.793,50

Foranstående regnskab revideret d. 2. februar 2010

/Inga Henriksen

Årsregnskabet godkendt.
4. Behandling af eventuelle forslag.
Følgende ændringer til vedtægterne blev godkendt:
§ 2 sidste afsnit ændres til: Udmeldelse skal ske skriftligt, dog ophører medlemskab af
foreningen ved fraflytning fra Høje-Taastrup Kommune, eller når forældrene ikke har
børn under 7 år i husstanden.
§3 første afsnit ændres til: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5
medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling, og såfremt foreningen har
ansat eller udpeget en koordinator er denne medlem af bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af budget.
Indtægter
Kommunalt tilskud
Kontingent
Udgifter
Honorar til koordinator
Administration
Kursus/ møder
Diverse udgifter

95.000
10.000
105.000
80.000
10.000
9.000
6.000

105.000

Budgettet godkendt.
6. Fastsættelse af næste års kontingent for forældrene.
Årskontingent 2011 på 250,-kr godkendt.
7. Fastsættelse af aflønning til reservebedsterne.
Uændret aflønning til reservebedsterne godkendt.
8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Koordinator Tove Amsinck er i.h.t. vedtægterne automatisk medlem i bestyrelsen.
Der genvalg 4 forældre til bestyrelsen:
Heidi Thuesen, Michael J. Brønlund, Natalia Dolgova og Pernille Bengtsson.
9. Valg af 2 suppleanter.
Ingen valgt.
10. Valg af revisor.
Genvalg til reservebedste Inga Henriksen.
11. Valg af revisorsuppleanter.
Ingen valgt.
12. Eventuelt.
Der blev gjort opmærksom på at telefontiden er søndag til torsdag mellem kl. 16.3017.30.
Referent:
Tove Amsinck

