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NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN

Kære medlemmer af Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Efter en længere periode, hvor dagligdagen i alle Lavuk Stjernens tilbud har været stærkt påvirket af
sundhedskrisen, er tilbuddene nu heldigvis godt i gang med en kontrolleret genåbning.
Venskabsforeningens aktiviteter med frivillige har i sagens natur også været sat på pause. Fra denne
uge tænker også vi på genopstart af især cykelaktiviteter, som jo foregår udendørs, hvor smitterisikoen
er lav. Foreningens cykler er blevet flittigt benyttet af medarbejderne og brugere i flere dagtilbud - nu skal
de frivillige piloter også inviteres tilbage. Vores koordinator, Camilla, har allerede været på den første
herlige cykeltur med René, som er frivillig, og to medlemmer fra Dagtilbuddet Søndre fasanvej. I opfordres
som altid til at følge med i vores aktiviteter på foreningens sociale medier på facebook og instagram. @
lavukstjernensvenner
Generalforsamling og bestyrelse - farvel og stor tak til Caroline
Som tidligere meddelt besluttede bestyrelsen i marts at udskyde årets generalforsamling på grund af
regeringens påbud om at undgå møder, hvor coronavirus kunne spredes. Disse restriktioner er nu gradvist
ved at blive lettet. Epidemien er dog langtfra overstået, og i betragtning af at mange af brugerne tilhører en
risikogruppe – hvilket også gælder en del af deres pårørende - har bestyrelsen besluttet helt at suspendere
årets generalforsamling. I overvejelserne har det også indgået, at dagtilbuddene er presset af kravet
om at genåbne, og afholdelse af en generalforsamling på et dagtilbud ville medføre risiko for indførelse
af smitte fra en ny personkreds og behov for ekstra rengøring og afspritning mm. Endelig er der ikke
afgørende emner på dagsordenen, og regnskaber er godkendt og underskrevet af revisor. Regnskab og
formandsberetning udsendes med dette nyhedsbrev. Bestyrelsen fortsætter indtil næste generalforsamling
om 9 måneder, dog fratræder Caroline - vi takker mange gange for den gode indsats og håber meget at vi
ses til foreningens arrangementer i fremtiden!
Kontingent
Vi har desværre oplevet en lille nedgang i betalende medlemmer i år. Har du endnu ikke betalt kontingent
for 2020 og ønsker du fortsat at være medlem og støtte foreningens arbejde, kan det nås endnu: Indsæt
100 kr. på konto i lån og spar: 0400-4019698306. Nye medlemmer bedes dertil udfylde indmeldingsblanket,
som findes på hjemmesiden: http://lavukstjernen.dk/venskabsforeningen-for-lavuk-stjernen/
Med venlig hilsen
Bestyrelsesn i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Camilla Hofverberg, Kikki Lauritzen, Charlotte Pepke, Annette-Marie Friman Jensen, Ole Frimann Olesen
og Esben Sønderstrup
Har Du spørgsmål, kan foreningens koordinator, Camilla, kontaktes på email: lavukstjernensvenner@gmail.com eller
tlf. 25543435.

