
Generalforsamling i Aktivitetsrådet Brandlundparken  

d. 21. september 2020. 

Af Gitte Brønnum 

Generalforsamlingen skulle have fundet sted i april, men p.g.a. corona er den blevet udskudt her 
til september. 

Generalforsamlingen startede med at formand Henning Nielsen bød velkommen, hvorefter han 
mindedes Kirsten Grarup, som døde i foråret. Kirksten var med i aktivitetsrådet, og hun havde haft 
sin gang på Brandlundparken igennem mange år, hvor hun havde udført mange frivillige opgaver. 
Kirsten var en uvurderlig del af søndagscaféen, hvortil hun bagte og lavede kaffe. Kirsten var 
vejleder for et strikkehold, medhjælp ved bankospil og deltog også selv i flere aktiviteter.  

Forsamlingen ærede Kirstens minde. 

Preben Jensen blev valgt som dirigent.  

Henning Nielsen fortsatte derefter med sin beretning for 2019. Han omtalte de faste ugentlige 
aktiviteter, som alle gik godt. Bankospil, søndagstræf og mandagsdans, som alle finder sted med 
faste intervaller, gik også rigtig godt. Endelig omtalte Henning Nielsen en række aktiviteter, der har 
fundet sted i løbet af året f.eks. nytårskur, modeshow, påskemarked, jordbærhygge og 
julemarked. Alle arrangementer har haft rigtig god tilslutning, dvs. mellem 30 – 90 deltagere. I alt 
har der været 12 arrangementer ud over de faste i løbet af 2019. 

I efteråret var der besøg af Dario Campeotto, som rejste rundt med et 60 års jubilæumsshow. Det 
fandt sted i Caféen i et samarbejde med Ældre Sagen. Ca. 100 mennesker var tilstede, hvor de nød 
Darios stadig dejlige sangstemme. 

Alle vejledere/hjælpere blev i foråret inviteret til middag i Smagshuset, som tak for det store 
arbejde de gør ugentlig på Brandlundparken. Her underholdt Anni Fyhn fra Vejle med danske 
popsange. 

Endelig blev alle medlemmer inviteret til julefrokost i Caféen d. 15. november. 135 deltog til gratis 
julefrokostplatte øl, snaps og kaffe. Det blev en meget stor succes, og det var den største fest 
aktivitetsrådet endnu havde arrangeret. Dagen sluttede af med bankospil. 

Til slut takkede formanden alle de frivillige for det store stykke arbejde de gør på 
Brandlundparken. Pressen fik også en stor tak for god omtale og fremmøde. Gitte og Poul 
Brønnum fik en tak for deres store arbejde med registrering og udskrivning/uddeling af medlems-
og aktivitetskort.  



Revisorerne Kamma Ebsen og Søren Frank fik ligeledes en tak for deres arbejde og endelig en tak 
til vicevært Heidi Johnsen og daglig leder på Brandlundparken Dorthe Vogt Rasmussen. 

Derefter gennemgik kasserer Ingelise Christophersen regnskabet for 2019, som viste et underskud 
på 2.290,60 kr.  

Medlemskort koster stadig 150 kr., og aktivitetskortets pris er fortsat 50 kr. 

Gitte Brønnum og Ingelise Christoffersen var på valg. De modtog begge genvalg. 

Birgit Madsen er indtrådt i bestyrelsen efter Kirsten Grarup. 

Som suppleanter valgtes Marie Pedersen som 1. suppleant, og Hanne Zacho som 2. suppleant. 

Søren Frank ønskede ikke at genopstille som revisor. Her valgtes Preben Sørensen. Kamma Ebsen 
modtog genvalg. 

Under eventuelt blev situationen drøftet vedr. Brandlundparken og fremtiden uden den visiterede 
ordning, som jo nu er flyttet ned på Engparken. Hvem skal udfylde Daghjemmets opgaver?  Der er 
kun 20 visiteret til Engparken, så ca. 40 personer står uden aktivering og uden samvær og hygge i 
mange dagtimer.  

Fra publikum lød der en stor tak til Aktivitetsrådet for det store arbejde, de udfører på 
Brandlundparken. 

Aktivitetsrådet har konstitueret sig med Henning Nielsen som formand, Gitte Brønnum som 
næstformand, som kasserer Ingelise Christophersen og som sekretær Jonna Sørensen. Øvrig 
medlem Birgit Madsen  

Hele generalforsamlingen foregik efter myndighedernes vejledninger med 2 m’s afstand. Der blev 
serveret kaffe og kage. Ca. 25 deltog i generalforsamlingen.   

 

 

                                                                                                                                               


