15.02.2018

Referat af repræsentantskabsmøde i 60+ Bornholm 14.02.2018
Tilstede

Dirigent
Dagsorden
Beretning

Anne Hegner, Tejn
Bjarne Reimer, Klemensker
Aksel Pilgaard, Snogebæk
Bjørn Ørding-Thomsen, Nexø
Cai Kruse, Peter Finne og Finn Hansen, Hasle
Verner Landin
Troels Jørgensen, Aakirkeby (ref)
Fraværende med anmeldt forfald Kim Jensen, Allinge, Inger
Adolfsen, Gudhjem
Verner Landin blev valgt til dirigent
Godkendt
Anne aflagde beretning for hvad der er sket i årets løb
Det har på mange måder været et underligt år.
Trist at vi i juni, pga. sygdom måtte sige farvel til Kennie, da
foreningen på mange måder var hans ”barn”
Vi er dog kommet videre, og har indtil nu klaret os ganske
fornuftigt.
I 2017 blev vores §18 tilskud beskåret med 8.600 kr., men en
ekstra bevilling til akut telefonen gjorde, at vi fortsat er godt
kørende. §18 midlerne er jo givet for en 3 årig periode, så vi kan
trække vejret frit til og med 2019.
I mange sammenhænge må vi erkende, at behovet for hjælp har
ændret sig. Nu er der mere behov for vejledning til tablets og
forskellige modeller af smartphones. En udfordring som vi gerne
tager imod og forsøger at imødekomme. Er der brug for kurser til
at imødekomme de nye udfordringer – så sig til – vores vejledere
skal klædes på til at løse opgaverne.
Jeg vil gøre opmærksom på, at vi den 11. april har inviteret Ditte
Didriksen og Birgitte Eybye begge fra BRK til at komme og indvie
os i kommunes tanker om den digitale fremtid og hvor de ser os
som hjælpere til at løse opgaverne.
Ellers har året været mere stille end vanligt, måske fordi de
generationer der nu bliver pensionister, har været vant til den
teknologiske verden og de udfordringer den giver.
Vi kan mærke det i en sporadisk nedgang i antallet af deltagere
til vores ugentlige samlinger. Nyker f.eks. har meddelt, at de
sikkert lukker deres datastue i løbet at foråret.

I andre datastuer er det måske mere det sociale samvær der
trækker – og hvis det er sådan, så fred være med det. Vi er der i
det omfang behovet er til stede.
Vi har også i året der er gået nydt godt af samarbejdet med BRK,
Faglige Seniorer, Danske Seniorer og BornFiber. Jeg håber de
gode takter fortsætter
Bestyrelsen vil jeg sige tak for opbakning i året der er gået – ikke
mindst Bjarne og Aksel der holder styr på økonomien.
Beretningen blev godkendt
Regnskab
Bjarne forelagde regnskabet
Hvis der ikke er sendt ikke forbrugte §18 midler retur vil det blive
modregnet i næste års tilskud, men han vil helst have at de ikke
brugte midler bliver returneret.
Regnskabet blev godkendt
Kontingent
Indkomne forslag

Blev vedtaget til 300 kr. pr datastue
Ingen

Valg

Formand Anne Hegner
Revisor Aksel Pilgaard

Evt.

Verner Landin vil via efterlønsklubben tage vore folder med, når
klubbens program sendes ud, og skaffe midler til en annonce før
næste sæson.

