VIBENSHAVES VENNER
ÅRSBERETNING, Generalforsamingen 2022
Kære Vibenshaves Venner.
Året 2021 begyndte med en corona nedlukning og forsamlings forbud på mere end 5
personer, bestyrelses møder blev udskudt.
Bestyrelsen besluttede at 2021 skulle være kontingent fri, da vi ikke kunne afholde de
arrangementer, som vi plejede.
I februar sendte jeg et medlemsbrev, for dog at fortælle vores medlemmer, at de var i
vores tanker.
Endelig åbnede vores samfund op igen i april, og det var en åbenbaring at vi igen kunne
være sammen og nyde dejlig mad om torsdagen. Desværre fik vi ikke lang tid inden
sommerferien lukkede Vibenshave igen, ja sommertiden kan føles lang.
Da vi igen kunne samles i Vibenshave måtte vi erkende at busturen igen måtte udsættes.
Heldigvis bliver den afholdt 31/5, og interessen har været overvældende,
55 kan bussen tage med. Turen går til Hundested hvor vi samtidig kan se sandskulpturer
og nyde en lækker platte hos KNUD.
Der blev afholdt en forsinket Generalforsamling i august og der blev en ny bestyrelse.
Heldigvis meldte Berit Nielsen sig som kasserer og Bitten Petersen sig som referent.
Dette har lettet formanden for en del arbejde.
NORDEA bank har ikke været nemme at danse med, men ved fælles hjælp i bestyrelsen
er det lykkedes. Vi mente at Mobil Pay var en smart løsning, men ikke når den går over mit
private nummer. Derfor vil jeg henstille til forsamlingen, at vi opretter et abonnement, kun
til Vibenshaves Venners konto. Jeg fremlægger det som et forslag, sammen med
kontingent forhøjelse fra 100kr til 125kr årligt. Jeg håber at alle kan se ideen som en
forbedring.
Vi startede 2022 med et medlemsbrev, hvor vi igen skulle betale medlems kontingent
100kr.
Vi nåede heldigvis at holde en hyggelig Julefest i november, hvor 26 deltog.
Desværre holdt Sarah op med at være ansat i Vibenshave og hun efterlod sig et stort
savn. Heldigvis kom Helle fra vikar bureauet og hun faldt straks i hak med Vibenshaves
brugere. Det sidste forlydende er, at Helle bliver fastansat på 30 timer om ugen, og det er
vi meget tilfredse med.
De frivillige har hjulpet og støttet Helle i den nye tid, stor tak for det.
Det har været spændende hvor mange som ville forny deres medlemskab af Vibenshaves
Venner. For nuværende har 65 betalt, heraf er 10 nye medlemmer.
Det er en lille tilbagegang, men mon ikke vi indhenter der i løbet af 2022.
Samværet og hyggen strømmer en imøde når man kommer, og det er unikt for
Vibenshave.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne og Lone M Jensen Formand.

