REFERAT FRA GOKS GENERALFORSAMLING
OG VALG AF DELTAGERREPRÆSENTANT
Torsdag d. 10/3 2022 kl. 18.00 i Foreningslokalet i Hanstholm Sundhedshus; Bådsgårdsvej 12 7730 Hanstholm

- Velkomst v. Formand, Helen Frederiksen – Helen fortalte lidt om GOKs historie.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent Erik Odgaard
2. Valg af referent Connie Wissing Larsen
3. Valg af 2 stemmetællere Tove Overgård og Elin Kristensen
4. Beretning fra bestyrelsen ved formanden, Helen Frederiksen:
”Året 2021 blev igen et mærkeligt år- det stod desværre, som alle andre ting, i Coronaens tegn.
Intet var normalt i foråret.
Vi startede sæsonen med aflysning pga. Corona.
Restriktionerne pålagde os at udskyde starten først til uge 3, siden til uge 6 og den 23/3 meldte regeringen ud,
at aftenskoler først måtte afholde kurser indendørs fra den 21/5. Vi endte med at aflyse hele forårssæsonen dog var der udendørs-hold. Det blev til nogle hold i Vestervig, Hanstholm og i Frøstrup og omegn, ligesom ”
Kend din egn” blev afholdt hen over sommeren.
Efterårssæsonen forløb nogenlunde normalt. Der har dog været flere omrokeringer af mødegange, end vi er
vant til (bl.a. pga. corona hos undervisere).
Vi fik besked om, at vi kunne søge hjælpepakke for hele nedluknings-perioden for manglende indtægter fra
kursister. Så det har vi gjort og har modtaget kompensationen. Thisted Kommune (og vist alle kommuner i
landet) har givet tilskud for hele perioden.
Kursisterne blev kompenseret for de tabte mødegange. Underviserne fik løn for mødegangene, der skulle have
være afviklet.
Det er jo ikke sådan, at vi har været ”lukket” ned - rent administrativt - der skal jo stadig laves løn,
planlægning, budgetter og hvad ved jeg. Så der har bestemt ikke været tale om Ferietid, der har været fuld
fart på hele tiden.
Alle disse aflysninger m.m. har givet en hel del arbejde - specielt til Connie og også til bestyrelsen. Det være
sig planlægning- kontakter, indbetalinger og ikke mindst tilbagebetalinger til kursister. Det blev også klaret.
Omkring alle disse ting har vi igen fået stor hjælp af Dansk Oplysningsforbund. Som har givet alle relevante
oplysning om love og regler.
Vi fik afholdt generalforsamling med forsinkelse - det blev først hen i august md.
Deltagerantallet i 2021 er ikke kommet helt op på det, vi tidligere har haft. Nogle er nok faldet fra på grund af
pandemien. Men det ser ikke helt skidt ud.
I 2021 har vi ikke afholdt debatarrangementer. Vi kunne se, at med alle de konfirmationer og andre
mærkedage, som var udsat på grund af situationen, ville der nok ikke være mange, der havde tid til at deltage.
Men vi håber, vi kommer stærkt igen. Der er flere ting på bedding.
Vi har alligevel deltaget i arrangementer. Bl.a. deltog Lone og Ida fra bestyrelsen i et Stormøde med Thisted
Kommune og samtidig valg til Folkeoplysningsudvalget.
Connie er med i DOFs Bevægelsesudvalg. Connie har deltaget i forskellige DOF-kurser. Connie og Helen
har deltaget i inspirationsdag i DOF (online) og er med i DOF Nordregions bestyrelse. Flere af disse møder
er forgået online.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 Lærermøde. Underviserne har en repræsentant i bestyrelsen (Jette
Pedersen er udtrådt og Lene Larsen fra Fys. Klinikken i Hanstholm er indtrådt som medarbejderrepræsentant
uden stemmeret).
Her i foråret 2022 har vi haft møde med Gigtforeningens Thy Morsø kreds for at finde ud af, om vi har ting, vi
kan samarbejde om. Vi havde et godt møde. Og så skal vi have nyt administrationssystem i næste uge. Det er

vi spændte på!!
Helen sluttede beretningen med at takke bestyrelsen og ikke mindst Connie for et godt arbejde i det forgangne
år.
Forsamlingen godkendte beretningen.
5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab - Forsamlingen godkendte regnskabet.
6. Fastsættelse af medlemskontingent - 0 kr.
7. Behandling af indkomne forslag - Bestyrelsen foreslår små ændringer i vedtægterne.
Forsamlingen godkendte ændringerne.
8. Valg til bestyrelse og suppleanter hertil - herunder valg af deltagerrepræsentant.
Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Helen Frederiksen, Lone Kåg
Suppleanter til bestyrelsesmedlemmer: 1. Jane Sørensen -2. Jens Erik Bliksted Andersen
Deltagerrepræsentant: Ninna Bundgaard, Suppleant: Vibeke Iversen
Gigtforeningen Thy-Morsøkreds har valgt Helle Steen som deres repræsentant i GOKs bestyrelse.
9. Valg af revisor og suppleant hertil. Lene Kjeldgaard Jensen – suppleant: Anne Marie Lodahl
10. Eventuelt.
Helle Steen fortalte om Gigtforeningens kommende arrangementer.
Helen Frederiksen fortalte at Jane Sørensen (som ikke var til stede) i år får Gigtforeningens 15-års nål med
diplom.
Helen Frederiksen takkede dirigenten og takkede forsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen og daglig
leder for samarbejdet.
Connie Wissing Larsen takkede bestyrelsen og i særdeleshed Helen Frederiksen for samarbejdet og
kursusdeltagere og undervisere for den udviste tålmodighed i forbindelse med den forgangne tids
uregelmæssigheder i pga. coronaen. Connie Wissing Larsen benyttede sig også af lejligheden til at takke
Hanstholm Fysioterapi for samarbejdet.
Efter generalforsamlingen gav GOK et måltid mad.
Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

