
	  

Formandens beretning 2013 
 
Først præsentation af bestyrelsen. 
 
Arbejdet i bestyrelsen 
 
Vi har haft et aktivt år. Vi har mødtes 5 gange. 
 
Igen i år gjorde vi det, at vi holdt det første møde som lå i januar som et møde med overnatning. På den 
måde kan vi denne ene gang om året arbejde lidt mere, være sammen og lære hinanden lidt at kende og 
fordybe os en smule i emnerne. 
 
I år var vi i Ribe, boede på Ribe vandrerhjem. 
 
Sidste år blev der valgt en helt ny, Michelle Claire Ebbesen ind i bestyrelsen samt en ny suppleant.  
Det viste sig meget hurtigt, at der blev brug for suppleanterne. 
Tina Green Andersen valgte allerede før det første møde at trække sig ud af bestyrelsen. Hun blev afløst af 
Ulla Liedmoes. 
Ret kort tid efter valgte Sanne Kallesen at trække sig. Hun blev afløst af Dorte Bendixen. 
Både Tina og Sanne trak sig fra arbejdet af private årsager. 
Men stort tak til jer begge for en stor og aktiv indsats i bestyrelsen, for sjov, fnis , alvor og arbejde. I er 
begge et par gæve kvinder, som har gjort det godt i bestyrelsen. Tak for nu. 
 
Det betyder, at vi ikke har haft suppleanter siden. 
 
Arbejdet i bestyrelsen. 
Vi har lavet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Nogle retningslinjer for, hvordan vi skal gøre i 
bestemte situationer. Hvordan indkaldelse til møder skal være. Et arbejdsredskab, en kontekst, som er god 
at have. Og som helst skal laves i fredstid. Og det er det blevet. 
Det er rart at arbejde i tydelige rammer, og hvis I var med til møderne tror jeg ikke, at I ville finde 
rammerne for stramme.  
Vi har blandet os i debatten, vi har lavet en indsigelse mod et forslag i Folketinget, som desværre blev 
vedtaget omkring forebyggelsespakker. Dette udelukkede brug af private aktører i en række 
forebyggelsestiltag. 
 
Facebook  
Ulla, Helen og jeg sørger for, at opdatere siden. Det er vigtigt, at I ”synes godt om” eller ”booster” eller 
”deler” vores opslag. Jo flere der gør det, jo længere når vi ud. 
Kort gennemgang af Ulla? 
 
Økonomi: Vi har haft en fremgang i medlemstallet i år. Vi er ca. 450 medlemmer mod 430 sidste år. 
Regnskabet gennemgås af Tove Schack Nielsen. 
Der er en kasse beholdning på ca. 170.000 og på næste bestyrelsesmøde vi der blive taget op, hvor stor en 
beholdning vi ønsker, der skal stå. Men 170.000 er måske ikke helt ved siden af. 
 
Temadag: 
Ann Elisabeth Knudsen var forårets oplægsholder. Hun holdt et spændende oplæg om forskellen på de to 
køn, om før sproglig udvikling, om børn og om, hvordan vi bedst henvender os til hinanden. 
En inspirerende dag med en livlig, vidende og imødekommende kvinde. 



	  

Indtil videre holder vi fast i en ikke nødvendigvis Marte Meo temadag om foråret til inspiration, og en ren 
Marte Meo dag ved årsmødet til det samme. 
Vi modtager meget, meget gerne gode ideer til temadage og årsmøde. 
Og jeg kan fortælle, at 13. Maj næste år har vi en aftale med Janne Østergård som vil lære os noget om 
mentalisering og Marte Meo. 
 
Visioner:  
Jeg vil starte med at fastslå, at en del af vores visioner fra sidste år, er blevet udført. Vi har gennem 
forretningsordenen for bestyrelses arbejdet fået lavet rammer for vores eget arbejde og vores egen 
struktur. Det er dejligt. 
Som jeg sagde sidste år vil vi gerne blande os mere i debatten, gerne have Marte Meo mere på landkortet. 
Det går langsomt. 
Vi har sendt brev til Annette Vilhelmsen, at vi gerne vil blande os i børnedebatten. 
Dels er det et stort maskineri at få fingre i ministerier og komme til, dels har vi arbejde på fuld tid, som vi 
skal passe inden vi laver bestyrelsesarbejde. Men vi er opmærksomme på den drøm også. 
Og så hører vi gerne fra medlemmerne om jeres drømme for foreningen. 
 
Hjemmesiden 
Da Tina forlod os mistede vi også webmasteren. Det har betydet, at vi har måttet nytænke. Og det trængte 
hjemmesiden også til, at vi gjorde. 
Den har ikke blot gennemgået et løft, nej den er blevet totalt ændret. Det har været en fin proces, der er 
stadig lidt børnesygdomme, men den kører og er efter vores egen mening flot. 
Præsenteres kort af Michelle? Tove? 
 
Bladet 
Er udkommet 4 gange. Det er mere regelmæssigt nu, det har vekslende tyngde indholdsmæssigt. Vi bringer 
ikke længere cases for hvert blad, det kan blive for tungt. Men enkelte inspirerende cases og artikler af 
medlemmer, det vil vi gerne have. Allerhelst cases lavet til en regulær artikel. 
Der efterlyses til stadighed artikler til bladet. Skriv og send. Det er er vores blad til os. 
 
Fremtiden  
I 2014 er der igen Nordisk Kongres. Denne gang i Norge. 
Der har været omrokeringer i den norske styrelse, og det har medført, at kongressen er blevet flyttet fra 
maj til september.  
Så den kommende kongres er i Bergen den 11-13 september 2014.  
Den  hedder:  ”Moments  of  Change,  de  magiske  øjeblikke” 
Det ligger på vores hjemmeside, hvor programmet også vil komme så snart vi får det. 
 
Næste års årsmøde er den 7/11 2014 
Tak for i år. 
 


