
Generalforsamling Marte Meo foreningen Nyborg Strand 

Lovlig indkaldt. 

 

6-11 2015 

 

1. valg af dirigent: 

 

2. valg af referent: Karin Rasmussen 

 

3. Bestyrelses beretning:  

 

Bestyrelsens beretning 2015 

Vi har i år afholdt 4 møder, face to face, og 2 Skype møder. Derudover forårets temadag med Kerstin, 

som var en fantastisk berigende dag. 

Første møde var et overnatningsmøde, derefter vekslende Skype eller fysiske møder: Skype møderne 

er effektive og det er nemt at få talt om tingene og taget beslutninger. Ulempen ved disse møder er, at 

det kan være svært at være kreative, lade ideerne springe. Det bliver meget produktion. 

Ved 1. møde var vi igennem en kreativ proces, hvor vi tænkte stort og lavede visioner for vores 

arbejde, for foreningen. 

Vi blev enige om en vision, der hedder 800 medlemmer i 2020. 

Vi havde også mange ideer til, hvordan vi kan nå dette medlemstal. Det drejer sig ikke kun om 

medlemstal, men om synlighed. Om at synliggøre Marte Meo i Danmark. 

På den baggrund har vi igennem året udtaget nogle af de mange ideer vi havde, og gjort dem til 

ledetråde i vores arbejde i den kommende tid. Vi vil: 

 Øge fokus på UGE 11 
 Have kontakt til socialstyrelsen for at få Marte Meo synliggjort. Vi ønsker, socialstyrelsen 

sender signaler om, at Marte Meo er anerkendt måde at arbejde på 
 Forbedre bladet, så det kan repræsentere foreningen udadtil 
 Nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder med muligheden for at lave en certificering af 

institutioner som Marte Meo institution. 
Uge 11 

Vi var glade for den måde, UGE 11 løb af stablen i år. Der var en del arrangementer, og mange lagde et 

stort arbejde i det. Tilhørerne vekslede i antal fra ganske få til over 100. 

Fremover ønsker foreningen have mindst en person i udvalget, der tilrettelægger ugen. Vi vil støtte PR 

omkring ugen økonomisk og støtte med udsendelse af program. Ligesom vi har sponsoreret 

plakaterne og tilhørende postkort. Bestyrelsens tanker om UGE 11 kunne ses i sidste blad. 

Socialstyrelsen 

Her har vi i går været i socialstyrelsen. 



Formålet var, at høre Socialstyrelsen hvad er skulle til, for at Marte Meo kunne blive en metode, som 

socialstyrelsen ville beskrive indenfor børneområdet. 

Det var et spændende og meget positivt møde. 

Metodens stringens, rammer og tydelighed talte absolut i vores eller metodens favør. 

De to fra socialstyrelsen efterlyste en samlet beskrivelse af metoden i Danmark, en konsensus for 

Marte Meo indenfor arbejdet i bestemte områder. 

Derudover vil de gerne se mindre og større undersøgelser / studier. 

Vi arbejder videre, og I vil helt sikkert høre mere. 

 

Bladet 

Vi er meget glade for og stolte over det nye blad. Da det er væsentlig dyrere at trykke udkommer det 

kun to gange om året. Vi vil meget gerne have gode, faglige artikler til bladet. Send dem, please. 

 

Certificering af institutioner 

Vi har en ide om, at skabe en skabelon for hvad der kan kaldes en Marte Meo institution eller skole. 

Denne titel skal alle, der arbejder med Marte Meo kunne erhverve, hvis institutionen opfylder og 

vedligeholder visse kriterier. Vi har talt, at om alle former for institutioner, alle aldre kan indgå. 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe omkring dette. Det er dertil, vi er nået. Vi modtager gerne ideer og 

input. Første møde i denne arbejdsgruppe er inden jul. 

 

Visioner i øvrigt. 

Vi havde mange flere ideer i spil, blandt andet lokale grupper og arrangementer. Men vi må indse, at vi i 

bestyrelsen ikke kan påtage os at gå i gang med alle ideerne, så brænder vi vores energi af. Vi vil rigtig 

gerne støtte for eksempel lokale arrangementer, hvis medlemmerne starter dem. 

Udover disse ting, har vi i 2015 fået beskrevet de enkelte poster i bestyrelsen. Det betyder, at der vil være 

lettere end tidligere for nye, at træde ind i bestyrelsen. 

Vi havde en fantastisk Temadag i Middelfart med Kerstin Moberg om oxytoxins betydning. 

Jytte Birk meldte sig ud af bestyrelsen i juni. I stedet indtrådte Britta Andersen.  

Velkommen til dig, Britta. 



Strukturen i bestyrelsesarbejdet er fortsat præget af en høj grad af demokrati. Det viser sig blandt andet 

ved, at de allerfleste beslutninger tages i konsensus, vi stemmer meget sjældent, hvilket blandt andet 

betyder, at suppleanternes mening tæller. 

Vi er 439 medlemmer, en lille stigning, et trin op ad trappen mod de 800. 

 

Nyhedsbreve (Marita) 

Som sekretær er det en stor fornøjelse at have haft travlt med at modtage og svare på tilmeldinger til dette 

årsmøde og generalforsamling. Tænk engang: Mere end 120 deltagere – sidste år var hidtidige rekord i de 5 

år, jeg har haft posten, da var der 72 tilmeldte. 

Som Dorte nævnte, vil Bestyrelsen udsende elektroniske Nyhedsbreve, jeg har derfor forsøgt at få fat på de 

manglende mailadresser og er næsten i mål. 

For at I kan modtage nyhedsbreve, er det vigtigt, I husker at give besked om evt. ændringer i mailadressen 

og evt. postadresse, så I også kan modtage Marte Meo Nyt. 

Der har været lidt problemer med nogle adresser i forbindelse med det seneste Marte Meo Nyt, jeg håber I 

alle har fået det? Hvis ikke så send en mail, så kan jeg sende et eksemplar. Adressen finder I på 

hjemmesiden 

Tak for den positive kontakt jeg har med jer. 

 

Hjemmesiden Tove 

Udover de diverse opdateringer om vigtige informationer fra foreningen, har vi besluttet at lade 

hjemmesiden være bindeleddet for uge 11. Det vil sige, at der er lagt et tilmeldingsskema ind på siden, så 

man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at være med til at stable en omfangsrig Marte Meo uge på benene i 

uge 11. Man kan tilmelde sig som: tovholder, foredragsholder, eller som ”lokalefinder”, tovholder på 

dagen, eller hjælper med PR delen, 

Vi håber rigtig mange vil tilmelde sig.  

Samtidig vil der på hjemmesiden blive lagt et program ind for alle gratis offentlige Marte Meo 

arrangementer i uge 11, hvis de blot indmeldes til os inden d. 15. feb. 2016 

Vi har nu fået sat kalenderen på, men den er ikke kommet i brug endnu.  

Men det er nu sådan, at alle medlemmer kan lægge Marte Meo arrangementer ind i kalenderen, hvis 

arrangementer er offentligt tilgængelige, og åbne for tilmelding. 

Hvis man ønsker at lægge noget i kalenderen skal man henvende sig til webmaster og få en kode og en 

beskrivelse. Så kan man selv lægge sine arrangementer ind.  

Vi vil i det nye medlems år sende en mail om dette til alle medlemme, så husk at tjekke om vi har jeres 

korrekte mail adresse.   



Alle arrangementer i kalenderen vil løbende blive tjekket af webmaster, og hvis arrangementerne ikke er 

inden for de fastsatte rammer vil de blive slettet.  

Vi håber, at der bliver lagt rigtig mange arrangementer ind, så ”alverden” kan se hvor meget Marte Meo 

der foregår i Danmark. 

Facebook Helen 

Vi er nu på 3. år med Facebook, og det er mig en glæde at fortælle, at vi vokser støt. Flere og flere likes på 

siden, vi er nu oppe på 488 mennesker. Det vil sige, at vi når ud til mange med vores forening og budskab. 

Det at være en del af de sociale medier er et led i vores PR. Hvem ved ? måske vil vi udvide med andre 

medier, når vi bliver mere modige og klogere på området. Send gerne ind til bestyrelsen, hvis I har noget 

der vil være af interesse for siden, artikler, film, billeder eller andet.  

Regnskabet:  Tove 

vi har i år haft et overskud på 29.381,85 kr., hvilket betyder, at vi nu har en beholdning på 177.866,79 kr. 

Det er rigtig dejligt, da vi jo snart har 20 års jubilæum og da, det som bestyrelse er dejligt at vide at vi med 

sindsro kan arrangere med foredragsholder – konferencelokaler mv., selv om budgettet for temadage mv. 

måske ikke holder.  

Planen for næste år er: Dorte   

Uge 11 

Erik Sigsgaard er klar til den 19/5 i Middelfart på Severin kursuscenter. Der synes vi, at vi har gjort et scoop. 

Erik Sigsgaard vil fortælle om sin nyeste forskning, der handler om at sige nej og sætte grænser for børn i 

dagsinstitutioner. Så sæt kryds i kalenderen nu. 

Der kommer gang i arbejdsgruppen omkring certificering. 

Nogle skal til Nordisk Kongres i Gøteborg i maj 2016 

Næste års årsmøde og generalforsamling bliver fredag den 4/11 2016. 

Vi skal have planlagt 20 års jubilæet. 

Vi skal have flere artikler ud i Danmark. I aviser og fagblade. Og vores eget blad. Her har vi brug for jer. Lav 

gode artikler, lav faglige artikler. Send os artikler. 

Vi er et seriøst arbejdende team.  

Vi arbejder godt sammen.  

Tak for det. Tak for i år. 

Godkendt.  

 



Spørgsmål fra salen: ”Hvad tænker vi om overskuddet i foreningen?” Svar: står i 

banken 

4. Fremlæggelse af regnskab:  

Spørgsmål: Elektronisk blad frem for fysisk. 

Svar: Det diskuteres, om det skal gøres udelukkende elektronisk, men der er fordele 

ved det fysiske format. 

Forslag om at undersøge andre former for forsendelse. 

Regnskabet godkendt.  

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6.  Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:  
 Personligt medlemskab:    300 kr. 
 Institution/organisation:    450 kr. 
 Studerende (SU berettiget) og pensionister, som har forladt arbejdsmarkedet eller på       
 fuld efterløn:                    150 kr. 
 Vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Ingen indkomne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

Tove Schack-Nielsen: genvalgt 

Charlotte Loose: genvalgt 

Dorte Nikolajsen: genvalgt 

 

Suppleanter valgt for 1 årig periode: 

Ingegerd Bjørke 

Susanne Schwartau 

 

8. Valg af revisor  

På valg: Anne-Marie Folkersen, genvalgt.  

 

9. Tilføjelse af vedtægterne.  

       En lille vedtægtstilføjelse anbefalet af Danske bank: ”Forening tegnes af formand og         
       kasserer”. Det betyder, at de to kan skrive under på de eventuelle papirer, der måtte 
       komme fra banken. 
       Vedtaget 

 

Forslag fra salen: 

Formanden skal godkende større beløb, der hæves af kassereren 

 

10. Evt.  

Fremlæggelse af uge 11 ved Ulla Lidsmoes med opfordring til at deltage. 

Kan vi investere penge i vores profilering/markedsføring i forbindelse med uge 11? 

Hvilken evidens ligger der i forhold til at få bevilliget penge fra kommunerne? 

Samarbejde med skolerne (faglig klub) undervisningsministeriet? 

PR i forbindelse med Ingeborg Hedegaard Kristensens  PhD i Århus (Evidens)  

AD HOC med frivilligt arbejde som supplement til bestyrelsen? Uge 11 udvalget. 



 

 

 

 

 


