Referat fra årsmøde i Kristelig Handicapforening 2019
Vejle Missionshus lørdag d.9. marts

1) Valg af dirigent m.fl.:
• Dirigent: Peder Andreasen
• Antal stemmeberettigede: 71
• Referent: Christina Hummelmose Brorson
• Stemmetællere: Kenneth Sønderby og Karl Lund
2) Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år:
• Se bilag (skriftlig beretning og powerpoint).
3) Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab:
• Se bilag (regnskab).
4) Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab
• Til regnskab:
• Spørgsmål: Motiv for investering i værdipapirer? Svar: Elmebo vil gerne
udvide og har svært ved at låne. KH ønskede at sætte et beløb som
sikkerhed, og disse penge skulle bindes i 12 år. Derfor valgte man at sætte
dem i værdipapirer.
• Til formandsberetning.
• Først var der tid til drøftelse af fire strategiske spørgsmål:
(a) Hvordan kan vi bedst omsætte det kristne værdigrundlag i praksis
netop nu?
(b) Hvordan kan vi øge tilgangen af medlemmer?
(c) Hvordan kan vi hjælpe bofællesskaber med at kvalitetssikre arbejdet?
(d) Hvordan kan vi hæve indtægterne til KH, så vi har mulighed for at
forsætte udviklingen?
• Kommentar: Det kan være svært at finde noget relevant på hjemmesiden.
Kunne hjemmesiden have en let adgang til ”jeg mangler hjælp til” – uanset
problemstilling.
• Spørgsmål: Hvad med mennesker med udelukkende fysisk handicap? Skal
der også være plads til dem?
• Forslag til en intro-folder for KH.
• Forslag til et ”SAF” for medarbejdere, eller et introkursus/materiale til alle
nyansatte. Mange medarbejdere har nemlig slet ikke overvejet at blive
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medlem af KH. Svar: Da KH’s bofællesskaber er selvejende institutioner, må
eventuelle opfordringer til medlemskab eller tilbud af kurser komme fra
ledelsen i det enkelte bofællesskab.
Kommentar: Vigtigt at man som ansat ikke føler sig presset til at blive
medlem af KH. Tvunget medlemskab af eksempelvis en fagforening er vi for
længe siden gået fra. Medarbejdere skal inviteres, men ikke tvinges.
Understregning: Det kristne værdigrundlag er det absolut vigtigste for KH’s
berettigelse. Det faglige er vigtigt, men værdigrundlaget er vores
eksistensberettigelse. Derfor er baglandet så vigtigt. Dette trænger vi til at
udbrede langt ind i kirken. Vi skal være tydelige.
Kommentar: Forundring over et stagnerende medlemsantal. Lidt over 1100
medlemmer, har der været i 5-10 år. Måske er man ikke god nok til at agitere
for medlemskab, når folk eksempelvis skriver sig på interesseliste.
Kommentar: I 1996 talte man om ”KH-hjem”. I dag taler vi om
bofællesskaber. Det giver det hele et andet præg.

Formandsberetningen vedtaget
Regnskabet også vedtaget
5) Valg til bestyrelsen:
• På valg er:
• Helga Sønderby (genopstiller) - valget bortfaldt, da der ikke var andre
opstillede.
• Karsten Rughave Sørensen (genopstiller) - valget bortfaldt, da der ikke var
andre opstillede.
6) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor:
• Brandt Revision, Århus.
7) Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingentet for det kommende år i henhold til paragraf 3, stk.
2.
• 250 kr. for enkeltpersoner
• 400 kr. for par
• For bofællesskaber: 2500 pr. beboer.

