
Onsdag 22/9            

Kl.: 15:15 
 Årsmøde i Tune Pensionistcenter                    

Der var 76 deltagere til årsmødet, som havde følgende: 

Dagsorden.  
1. Valg af dirigent. Brugerrådet foreslog John Poulsen, der blev valgt. John Poulsen takkede for val-

get og konstaterede, at årsmøder er lovligt indkaldt. 

2. Valg af stemmetællere. Dirigenter foreslog at vente og se, om det blev nødvendigt.  

3. Formanden aflægger beretning. På grund af Coranasituationen var det en meget kort beretning, som 

blev taget til efterretning.  

4. Kassereren forelægger regnskab for 2020. Det fremlagte regnskab blev godkendt uden bemærk-

ninger. 

5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være Brugerrådet i hænde senest den 6. september 2021. 

Der var ingen forslag 

6. Valg af formand indtil januar 2023. Connie Munk Nielsen er på valg og modtager genvalg. Conni 

Munk blev genvalgt med akklamation.         

7. Valg rådsmedlem for indtil januar 2023. Det var tidligere sekretærposten. Preben Jensen er på valg 

og modtager ikke genvalg. Henrik Larsen blev foreslået og valgt med akklamation 

8. Valg af rådssuppleant indtil januar 2023. Hanne Hasselbalck er på valg og modtager genvalg.  

Hanne Hasselbalck blev genvalgt med akklamation. 

9. Valg af revisor indtil januar 2023. Finn Olsen er på valg og modtager genvalg. Finn Olsen blev gen-

valgt med akklamation. 

10. Valg af revisorsuppleant indtil januar 2023. Posten er ledig, da den valgte revisorsuppleant er afgået 

ved døden. Marianne Jørgensen blev foreslået og valgt med akklamation. 

11. Eventuelt. Der var ingen forslag. 

  Herefter erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt, takkede årsmødet for god ro og orden. Herpå fik for-
manden ordet. Conni Munk takkede igen for opbakningen og samarbejdet i brugerrådet. Desuden takkede 
hun de frivillige kagbagere og havemænd samt de afgående bestyrelses- og brugerrådsmedlemmer. 
Årsmøder var slut kl. 15:45 

Således passeret  

Den 22. september 2021. 
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_________________________                         __________________________ 

       John Poulsen, dirigent                                                             Connie Munk, formand 

 

 

                                                         _________________________ 

                                                                 Peben Jensen, sekretær 
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