Formandens beretning ved Rosenvængets Venners generalforsamling
den 19 februar 2020.

Jeg vil gerne starte min beretning med at mindes en af Skærbæks store
mænd. Nemlig Børge Petersen. Han blev desværre ramt af en forbandet
sygdom. Det havde han og Grethe ikke fortjent.
Børge står for mig som noget helt særligt. Han skal have en stor del af
æren for, at vores genbrugsbutik fungerer så godt.
Børge havde en enestående evne til at løse udfordringerne, inden de blev
til problemer.
Skal vi rejse os op og mindes Børge.
Æret være Børges minde.

TAK

2019 forløb stille og roligt på Rosenvænget.
De ni beboere er rigtig glade ved, at de flyttede til Rosenvænget fra
Genvejen, som nu er ved at blive fjernet.
Beboerne nyder at blive forkælet af VENNEKREDSEN.
Vennekredsens forlængede arm "blomsterpigen LONE " sørger for, at der
altid er friske blomster omkring vores beboere.
Beboerne og personalet på Rosenvænget sendte os et julekort der lød
sådan:

Kære "Blomsterpige"
Du og Vennekredsen ønskes en glædelig jul, samt et lykkebringende år
2020. Vi siger jer 1000 tak for alle de smukke blomster og dekorationer
vi har nydt godt af i det gamle år der snart rinder ud. Tak for alle dine
søde smil, og din altid milde og glade måde at være på. Vi er dybt
taknemmelige for alt det du har gjort for vores borgere.
Mange hilsner fra borgerne og personalet på Rosenvænget.

Beboerne er også vilde med musikalsk underholdning
Vennekredsen betaler alle udgifter til udflugt til Mariehaven i Ansager.
Beboerne er vilde med Kandis. Derfor betaler vi billetterne til "Kandis
koncert i Skærbækhallen".
Når der er musikalsk underholdning på SEA og Emanuel, betaler vi alle
udgifter for de beboere der deltager.
Huset har selv en handicapbus, men skal alle på udflugt, kan de også låne
Vennekredsens bus. Så er der plads til alle.
Til jul får alle beboere en god julegave.
Huset har også fået et nyt DANNEBROG flag så de kan fejre beboernes
fødselsdage.
Vi har også givet dem et nyt springvand udenfor, det virker desværre ikke
godt nok endnu, men der arbejdes på forbedringer.
Vores vedtægter giver mulighed for at støtte andre frivillige foreninger i
Skærbæk gl. kommune. Men Rosenvænget sættes øverst.

Én gang om året modtager vi ansøgninger fra forskellige foreninger, og så
udvælger bestyrelsen de ansøgninger de vil støtte. Vi er ikke altid enige,
men flertallet bestemmer.
Som I kan se i dagsordenen så modtager jeg ikke genvalg. Det har ikke
med uenighed at gøre, men skyldes helbredet og min alder.
Da dette således er min sidste beretning, har jeg kikket tilbage i
Rosenvængets Venners historie.
Stiftende generalforsamling den 8 april 1998 efter ide fra leder af
Rosenvænget Hilda Andersen og ældrerådet i Skærbæk v/ Otto V. Hansen
Jeg blev valgt til bestyrelsen i 2010.
Da var formuen på 66.220,46 kr.
Formand siden 2012.
Har haft en fantastisk god bestyrelse hvor alle har ydet deres allerbedste.
Samarbejde med MOSBØLPARKENS VENNEKREDS om fælles bus og
fælles genbrugsbutik.
Vi brugte meget energi på at forhindre nedlæggelse af Rosenvænget som
plejehjem. Vi fastholdt, at vi var venner for huset "Rosenvænget" det gør
vi stadig.
Om kort tid bliver hele huset beboet af handicappede, som vi kan være
vennekreds for.
Jeg vil gerne sige stor tak for et godt samarbejde til:
• Rosenvængets beboere og personale
• Alle vores medlemmer

• Hele bestyrelsen. Det er jeres indsats, der har ført os frem til den
nuværende Vennekreds.
• Tak til erhvervsdrivende og Hans Asmussen for pasning og betaling
af vores handicapbus.
• MOSBØLPARKENS VENNEKREDS
• Tak til Henrik Mehelsen for din styring af Genbrugsbutikken.
• Genbrugsbutikkens kunder og hele staben af frivillige personale. Det
er jeres indsats, der giver overskuddet til vennekredsens arbejde.
• Tak til alle, der på en eller anden måde har støttet
"ROSENSVÆNGETS VENNER"
Tak for alle udfordringer og gode oplevelser.
Georg Clausen

