
Bestyrelsesmøde den 6. november 2014 Nyborg strand  kl 17 

Deltagere: Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Charlotte Loose, Tove Schack Nielsen, Michelle Claire 

Ebbesen, Åse Schrøder, Ulla Lidsmoes, Marita Kirketofte 

Godkendelse af referater, både fra 29/8 og fra Skype møde 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Ordstyrer:  Åse  

Referent: Marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen 

Dagsorden Referat 
 

1. 
Godkendelse af 2 referater 

 
Referaterne godkendes 

2. 
Forberedelse til årsmødet 
Hvem gør hvad 

 
Indtjek: Ulla og Marita. 
Dorte byder Søren Hertz velkommen 

3. 
Ændring af programmet. 
DN har efter møde i uge 11 
ændret programmet, så 
frokosten alligevel kun bliver en 
time. 
Tiden fra 11.45 til 12 afsættes 
til Uge 11. 
 

 
Godkendes 

4. 
Fordeling af workshops 

 
Er fordelt 

5. 
Generalforsamlingen 
Stine har styr på 
dirigentstokken. 
Vi skal have styr på 
gennemgang af vedtægterne. 

 
Gennemgang af vedtægter = OK 
Bestyrelsen præsenterer sig med navn, område (arb.sted og 
indhold) præsenterer hver især under Formandens beretning 
de opgaver, der har været i 2014 inden for de enkelte områder. 
Bestyrelsens beretning godkendes til fremlæggelse. 

6. 
Formel beslutning af dette som vi 
var enige om på SKYPE:  
Foreningen afsætter op til 20.000 
kr. til brug for denne uge. 
 

 
Dette er forelagt gruppen som arbejder med ”Uge 11” på et 
møde den 04.11.14. 
 



Formålet er at støtte Marte Meo 
initiativer i uge 11, som er en 
nonprofit uge. 
Formålet med uge 11 er, at 
udbrede kendskabet til Marte Meo 
ved at lave mindre arrangementer 
rundt i landet, samt at få 
politikerne i tale. 
Hvad kan pengene bruges til: 
 
PR såsom foldere, annoncering , 
badges mv 
Kaffe the til gæsterne ved 
arrangementerne. 
 
Pengene kan ikke bruges til: 
Transport/kørsel 
Lønninger/honorarer e.l. 
Gaver 
Lokaler 
 
Der skal aflægges regnskab for 
brug af pengene. 
Først indsendes et budget til Tove 
Nielsen/ bestyrelsen. Herefter 
udbetales pengene. 
Til slut aflægges regnskab med 
kvitteringer så de kan bruges i 
foreningens regnskab. 
Bestyrelsen er repræsenteret med 
to medlemmer i gruppen. 

 

7. O 
Dorte N Fast punkt 
Bladet 

 

Charlotte vil bede Kerstin  Uvnas-Moberg om en artikel som 
oplæg til Forårets temadag. Der kommer referater fra Nordisk 
Kongres. 

8.O 
Ulla/ Fast punkt 
Pr udvalg 

 

Udgår 

9. OB 
Tove Fast punkt 
Hjemmeside 
 

 

Der arbejdes fortsat på en løsning omkring kalenderen. 
De problemer, der er omkring tilmeldinger, indmeldelser 
skyldes i de fleste tilfælde mgl. opdatering af Java, ligesom 
nogle forsøger fra I pad, hvilket ikke er muligt. Det sidste 
tilføjes hjemmesiden. 

10. 
Temadagen med Kerstin Uvnas-
Moberg, er alt som det skal 

 

Bliver den 6. maj på Hotel Severin i Middelfart. 
Prisen fastsættes til 745 for medlemmer og 1.145 for ikke 



være? 
Vil hun sende artikler til os? 

medlemmer. 

11. O 
Tove 
Fast punkt 
Økonomi. Gennemgang af 
regnskabet 
Dorte skal i lave budget? 
Hvor er vi hvor skal vi hen? 

 
                                                                                                                                                                                   
 
Regnskabet godkendt til fremlæggelse. 
De 2 øvrige punkter udgik. 

12. O 
Ulla. Fast punkt 
Facebook siden. 
 

 
Der er aktivitet på Face book 

13. O 
Marita fast punkt ind og 
udmeldelser 

I forbindelse med Årsmødet, er der kommet en del 
indmeldelser, så vi nu igen er oppe på 420 medlemmer. 
Der er ingen aktive udmeldelser, afventer opkrævninger i 
jan./febr. 

14. B 
Dorte Nikolajsen Forslag 
At vi køber en mobiltlf og får 
mobilpay, så er det ultra nemt 
at betale kontingent. Dette 
kommer til at koste 1000 kr 
efter nytår, så hvis det er en 
god ide, skal vi gøre det før. 
 

 
Godkendt. Dorte og Marita arbejder videre med det.  Drøftes 
med Annette (kasserer) 

15. O 
Orientering om uge 11 møde i 
Greve den 4/11 (Dorte) 

 
Fra Marte Meo-Foreningen deltager Dorte og Helen. 
De øvrige deltagere var: Gerd-Onny Gauslå,  Greve 
Familiecenter, Lone Bakke, selvstændig og Licend Supervisor, 
Inge Hartelius, selvstændig, Åse Gjervig, Roskilde + kollega til 
Åse. Det er usikkert om, der er flere medlemmer i gruppen. 
I uge 11. vil der være store arrangementer tirsdag, onsdag, 
torsdag i Greve og Viborg, Gerd-Onny og Dorte vil i morgen 
efterlyse muligheder for flere steder. Der skal være 2 x 3 timers 
oplæg  , målgruppen er her institutioner og politikere. Der er 
brug for praktiske hjælpere. Gerd-Onny, Inger og Lone 
planlægger indholdet i arrangementerne. 
Derudover skal der meget gerne være mindre arrangementer 
rundt om i hele landet. 
Kontakt til TV. 
Der skal sendes mail til ALLE medlemmer af Marte Meo-
Foreningen + sættes på hjemmesiden, så snart sted, indhold og 
form er beskrevet.  
Ansøgningsfrist for økonomisk bidrag er: 31.01.15 Der skal 



udarbejdes kriterier. 
 

16.  
Evt. 

 

17. 
Punkter til næste møde 

a. Hvordan drager Marte Meo-Foreningen fordel af uge 
11? 

b. Drøfte henvendelse fra Seminarer DK ang. links på 
deres og Marte Meo-Foreningens hjemmeside 
(Michelle) 

 


