
Bestyrelsens beretning 2016 Dorte 
Vi har i år afholdt 4 møder face to face og 2 Skype møder.  
Første møde var et overnatningsmøde, Det har vi gjort nogle år nu. Mødes fredag kl. 17 og er 
sammen hele aftenen, derefter arbejder vi næste dag til ved 15 tiden. Det betyder, at vi både får 
arbejdet i en længere periode og at vi får lært hinanden bedre at kende. Herefter har vi haft 
vekslende Skype eller fysiske møder: Skype møderne er effektive, når teknikken virker, det kan 
også virkelig være en udfordring. Som sidst hvor vi var nogle på Skype nogle på telefon.  
Michelle Ebbesen forlod bestyrelsen i foråret, det betød et velkommen til Ingegerd Bjørk som fast 
medlem. Tak for indsatsen Michelle, tak for inspirerende og godt samarbejde, dejligt at du ville. Og 
et stort velkommen til Ingegerd. 
3 bestyrelsesmedlemmer var i Gøteborg til Nordisk Kongres. Det var en inspirerende kongres og 
virkelig givende at tale med de øvrige bestyrelser fra Norden. 
Vi har haft forårets temadag med Erik Sigsgaard og nu dette årsmøde med generalforsamling. 
Samt deltaget i UGE 11. 
Derudover arbejder vi i høj grad ud fra vores visioner: 
Vi har en vision, der hedder 800 medlemmer i 2020. Vi er nu på 450 medlemmer. Det vil vi gerne 
markere. 
En anden af vore visioner er, ar øge fokus på UGE 11. 
Uge 11 havde i 2016 30 oplæg i landet mod 22 året før, en stor og flot stigning i antallet af oplæg. 
Flot. Tak for tilslutningen til alle der lavede oplæg eller var arrangør. 
Som beskrevet i bladet sidst arbejdes der i et udvalg, som i løbet af sommeren starter med at 
mødes lave visioner og planlægge. Udvalget består i år af: Ulla Lidsmoes, Jane Larsen, Inger 
Hartelius og fra bestyrelsen Dorte Nikolajsen. 
Bestyrelsens / foreningens del af UGE 11 er at støtte op om den. Dette gøres ved at foreningen 
betaler forplejning på møder, betaler PR udgifter og sender et eller flere medlemmer til 
arbejdsgruppen. I 2016 har der som i 2015 været trykt plakater til at gøre opmærksom på ugen. 
Problemet i 2016 var, at en del arrangementer ikke havde særlig mange tilhørere. Dette er der ved 
at blive lavet strategi for at ændre, der er plakater og kort på tegnebrættet til tilhørerne, så vi kan 
få fulde sale. Derudover vil vi gerne opfordre dig som medlem:  Hjælp os med at dele budskabet 
om UGE 11. Kom selv. Tag din moster med. Del det på Facebook. Lav arrangementer lokalt. Lav 
indbydelser, gør det synligt. 
Tak til Inger, Ulla og Jane for det kæmpe arbejde og store engagement I lægger i UGE11. Det er 
virkelig fantastisk. 
 
En 3. af vore visioner var, at forbedre bladet. Det er sket. Vi har fået mange positive 
tilkendegivelser af det, tak for dem. Vi er tilfredse med dets udtryk og opsætningen, det er dejligt 
at kunne præsentere et professionelt blad. 
De fleste blade har på indholdssiden haft et gedigent professionelt indhold. Sidste blad blev 
desværre lidt tyndt, vi havde ganske enkelt ikke artikler med den tyngde, vi selv ønsker. 
Det er der, du kommer ind i billedet: Skriver du eller kender du til artikler om Marte Meo som kan 
komme i bladet, så send dem til os. Vi ønsker et professionelt blad, også på indholdssiden. 
 
Vi arbejder på, at  få medlemmer med tilknytning til andre felter end børns stemmer ind i 
foreningen. Dette vil kunne ses til næste årsmøde. 



Forandring ved årsmødet. Som du har kunnet se, har vi forandret årsmødets karakter.  I talende 
stund er det afprøvet og vi må evaluere det. Meningen var, at mange skulle kunne inspireres af 
mange. Mon det lykkedes? 
 
Hjemmesiden Tove 
Der har ikke været de store ændringer på Hjemmesiden siden sidste år.  
Hjemmesiden var bindeleddet for Uge 11, hvor alle arrangementer blev lagt på, så der på den 
måde var et overblik for alle.  
Hvilket også vil være tilfældet til næste år.  
Det er stadig muligt at lægge Marte Meo arrangementer i kalenderen, hvis I blot henvender jer 
til webmaster og får kode samt beskrivelse.  
Vi har bestyrelsen snakket om, at få lavet en ny mere mobil venligt hjemmeside, og vil i det 
kommende år arbejde på dette.  
 
Regnskabet:  Tove 
Vi har i år haft et mere forbrug på 11.485 kr., hvilket betyder at vi nu har en beholdning på 
166.381,80 kr.  
 
Temadag Britta eller Charlotte 
Når vi planlægger temadage og årsmødet vil vi gerne inspireres af jer, som medlemmer, derfor har 
vi det seneste år haft fokus på de evalueringsskemaer, som I er gode til at udfylde. Vi vil gerne 
lytte til både ris og ros og tager det med i vores planlægning fremadrettet. I er selvfølgelig også 
altid velkomne til at kontakte bestyrelsen med gode ideer til indholdet på temadage/årsmøder og 
vores kommende 20 års festival! 
På temadagen prøver vi at finde forskellige faglige tilgange og perspektiver, hvor Marte Meo 
metoden inddrages. Til vores temadag i år havde vi inviteret Erik Sigsgaard. Hans 
omdrejningspunkt var hvor vigtigt det stadigvæk er at fokusere på den nære relation mellem 
barn/børn og de voksne for at skabe rum og tid til udvikling og læring. Hvilken hænger godt i tråd 
med Marte Meo metoden. 
 
Sekretær, Marita  
Som sekretær har det også i år været en fornøjelse at have kontakt med jer medlemmer.  
Der er kommet mange nye indmeldelser i årets løb. Der er nu 452 medlemmer. Udmeldelserne 
har været færre end de foregående år. Langt de fleste udmeldelser skyldes, at medlemmerne er 
gået på pension eller er kommet ind under et andet medlemskab eks. via arbejde.  
Det er en ekstra stor fornøjelse at have travlt op til dette Årsmøde, hvor deltagerantallet igen er 
på 120 som i 2015 mod tidligere max 72 
I har sikkert bemærket, at Nyhedsbrevene har ændret udseende. Til det har jeg fået stor hjælp af 
en bekendt. Nyhedsbrevet i august er åbnet af 70 % og i oktober af 59%. Ifølge ”pålidelig kilde” er 
det flot hvis 50 % åbner den form for kommunikation.  
Når jeg alligevel har valgt at stoppe i Bestyrelsen, skyldes det udelukkende, at jeg synes, jeg ikke 
kan bidrage eks. i forhold til forslag til oplægsholdere, hvem, der kan skrive artikler til Marte Meo 
Nyt eller holde en bod/workshop. Jeg har været for længe væk fra arbejdsmarkedet til at have 
føling med hvad, der rører sig. 
Så TAK for denne gang. Jeg kommer til at savne både kollegerne i Bestyrelsen og medlemmerne. 
MEN Måske støder I på mig igen ”som praktisk medhjælp” 



Facebook Helen 
Der er nu 689 likes på Facebook – det glæder os meget da det betyder der er større interesse for 
vores forening. Det kan være svært at finde relevante klip og tiltag, derfor byder jeg jer alle ind i 
selskabet og må meget gerne skrive til mig om ideer, inspiration eller sætte ind så kan jeg forstørre 
det mere. 
Vores ide med Facebook er at komme med input og info som kan derefter udbygges mere på 
vores hjemmeside eller andre steder. Vi vil meget gerne have endnu mere, så vi kan matche og 
komme lige så langt ud som de store foreninger  Jo mere i kommer til mig jo mere kan vi 
inspirere. 
 
Planen for næste år er: Dorte   
Uge 11. Her vil vi give al den støtte vi kan. Vi er i gang. Indsatsen er beskrevet tidligere. 
 
Forårets temadag er for en gangs skyld aflyst. Ingen temadag 2017. Vi regner med at UGE 11 bliver 
stor og vi skal i november holde 20 års jubilæum. Derfor springer vi temadagen over og sparer op 
til jubilæet. Det betyder, at vi næste år den  3/11 til 4/11 inviterer til 20 års jubilæums festival 
herpå stedet. 
Maria Aarts og Josje Aarts har pakket kufferterne som en del af festivalen. Der kommer mange 
flere oplæg. Så vi vil bede jer spare op til et overnatningsmøde næste år. Ingen festival uden 
overnatning. 
Helt lavpraktisk eller faktisk temmelig højpraktisk skal vi sige farvel til vores gode, stabile, 
arbejdsomme, opfindsomme, mailudsendende, navneskilteproducerende, referatbeskrivende, 
mailchimpbrugende, bladgennemlæsende, komma –sættende eller -slettende sekretær Marita. 
Tak for et godt samarbejde. 
 


