
Generalforsamling  07.11.14                  

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen 

Dagsorden Referat 
 

Velkomst og præsentation Dorte Nikolajsen byder velkommen og bestyrelsen præsenterer sig. 

Valg af dirigent 
 

Stine Gundersen 

Valg af referent 
 

Lone Reinholdt 

Formandens beretning 
Bestyrelsen aflægger beretning 
om året, der er gået 
 

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen. 

 
 

Regnskabet 
Tove Schack Nielsen aflægger 
regnskab 
 

Gerd-Onny gør opmærksom på, at det må forventes, at posten 
”rejseudgifter” vil blive mindre til næste år, idet Nordisk Kongres i år 
var i Norge. 
Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen. 

Kontingent. Bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent: 

 300 kr. For almindelig 
medlemskab 

 450 for 
institutionsmedlemska
b.  

 150 for pensionister og 
studerende med 
studiekort 

 

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent godkendes. 
 

Valg til bestyrelse samt to 
suppleanter. Der skal vælges 4 
medlemmer 

På valg: 
Helen Gregory, modtager 
genvalg 
Marita Kirketofte, modtager 
genvalg 
Michelle Ebbesen, modtager 
genvalg 
Der er 4 på valg i år, da vi 
sidste år kun fik 3 valgt ind i 
bestyrelsen. 
 

Yderligere tre medlemmer stiller op til bestyrelsen: 
 
Pia Heese Andersen, tilkendegiver via fuldmagt, at hun stiller op 
Britta Andersen  
Jytte Birk Sørensen  
 
Der er således kampvalg og som stemmetællere vælges Gerd-Onny 
og Ida Pontoppidan. 
 
60 medlemmer afgiver stemmer, og følgende vælges til bestyrelsen: 
Marita Kirketofte 
Helen Gregory  
Michelle Ebbesen 
Jytte Birk Sørensen 

 



Valg af 2 suppleanter 
Ulla Liedmoes, modtager 
genvalg 
Åse Schrøder , modtager ikke 
genvalg 
 

Ulla Liedmoes og Britta Andersen vælges som suppleanter. 

Valg af revisorer. 
Anni Andersen  er på valg. 

Anni Andersen genvælges. 

 

Punkter til drøftelse 
Ændring af foreningens 
vedtægter. De var trykt i blad 
nr. 3/2014 
Der skal tages stilling til 
ændringerne.  
 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne fra 1997 opdateres: 
 
Paragraf 5: der tilføjes ”mulighed for betaling via Mobile Pay” 
 
Stine Gundersen gør opmærksom på, at den 1. skal stå med 
bogstaver. 
 
John (?) giver udtryk for, at det bør præciseres hvorvidt pensionister, 
som fortsat arbejder, også får nedsat kontingent. 
Paragraf 5: der tilføjes ”pensionister, som har forladt 
arbejdsmarkedet”. 
 
Herefter er vedtægterne vedtaget. 

 

Indkomne forslag. Der er ikke 
indkommet forslag 

 

Evt.  Er foreningen opmærksom på 20 års jubilæum? Dorte 
Nikolajsen oplyser, at foreningen er opmærksom. 

 Nogle steder slås Marte Meo uddannelsen op som svarende 
til 60 ETCS point, hvad mener bestyrelsen om dette? Svar: 
Marte Meo uddannelsens sammensætning betyder, at den 
ikke kan sidestilles med andre godkendte uddannelser, 
bestyrelsen er opmærksom på dette. Ulla Liedmoes oplyser, 
at der i bestyrelsen er tanker om at nedsætte en 
arbejdsgruppe ved siden af bestyrelsen, som skal arbejde 
med evidensperspektivet i forhold til Marte Meo 
uddannelsen. Dette er samtidig en opfordring til medlemmer 
om at melde sig, hvis man har interesse i dette. 

 Stine Gundersen undrer sig over, at der ikke er deltagelse fra 
de Licensed Supervisors på årsmødet 

 
 

 


