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Referat fra KGGO’s Generalforsamling d. 17.feb. 2015. 

 
Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til medlemmerne 3 uger før i digital form. Dette var 

OK. 

 

1. Valg af dirigent: Svend Schütt modtog valget. 

2. Valg af referent: Christen Mathiesen modtog valget. 

3. Valg af stemmetællere: Elin & Jette. 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

(Formanden Svend Schütt beretter: Vi har afholdt nogle arrangementer som vi afholder årligt, 

der på sigt gerne skulle give lidt overskud. 

KørestolsRingridning som vi har afholdt i forbindelse med Torvedagene i Gråsten. 

Et stort heldagsstævne i Ahlmannsparken sidste lørdag i august som vi kalder Med og uden 

Handicap i Gråsten. 

Vi har solgt Æblegrillpølser til Gråsten Æblefestival, og til de små loppemarkeder som der er 

hen over sommeren på torvet og i Ulsnæs, vi har stået i bar til Sommersjov i Ulsnæscentret, 

hvor Centerpoppen sponserede 5,- per genstand/grillpøse som vi fik solgt, vi har afholdt Jul 

med Hjertet i Gråsten.  

Vi har været på bustur til Manø og på bustur til tivoli i København hvor vi bl.a. så den 

fantastiske julebelysning. 

Julefrokost. 

 

og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram: 

(I 2015 vil vi gentage de aktiviteter som i 2014, med undtagelse at Sommersjov i 

Ulsnæscentret, som vil blive erstattet af en lignede arrangement.  

Vi hjælper byens ældre (ikke medlemmer) med at finde en skupper til deres kørestol i det 

omfang at kommunen ikke har mulighed for at hjælpe pt. har vi hjulpet en borger og 

traditionen tro vil der komme et nyt tiltag i 2015 som endnu er i støbeskeen. Derudover vil De 

enliges jul, som tidligere har været et privat et arrangement, og afholdes den 24/12, fremover 

arrangeres af KGGO.  

       Als revy. 

 

Vi er ved at planlægge en bustur til Fanø som bliver tirsdag den 19. maj 2015) 

Julefrokost 2015. 

 

5. Indkomne forslag: Ingen 

 

6. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet blev forhøjet fra 100,- til 200,- pr person årligt. Dette 

er gældende fra 1. januar 2016. Betaling skal være i hænde inden årets begyndelse. 

-skal vi have en støttegruppe for passive medlemmer. 

generalforsamlingen har imødekommet et ønske fra offentligheden om at åbne op for 

støttemedlemmer, og kontingentet blev fastsat til 100,- årligt. 
 

7. Valg af bestyrelse: Scrapbogsfører Svend Agertoft fortsætter som Scrapbogsfører 
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. 

Christen blev valgt ind i stedet for Svend Agertoft, Margrete i stedet før Jørgen og Ragnhild i 

stedet for Phoebe. 

 

 

8. Eventuelt: 

Den langsigtede plan er at forsøge på at få egen bus med trailer til at transportere kørestole og 

El-scootere. 

      Søge midler fra kommunen. 

      Fået bevilliget tilskud på 2000,- fra BJH fonden. 

      Der er ingen regnskab idet det kører over banken som en netbankkonto, ingen hævekort eller  

      lignende.       

 

Bestyrelsen  

Forman Svend Schütt 

Kasserer Thomas Lorensen 

                Christen Mathiesen 

                Ragnhil Nissen 

                Margrethe Friis 

 

 

                                                                                         Referent. 

                                                                                    Christen Mathiesen 
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