
Referat – Marte Meo Foreningens generalforsamling 2.november 2012 på hotel 

Nyborg Strand 

 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent 

Dirigent – Stine Gundersen 

Referent – Michelle Claire Ebbesen 

 

Pkt. 2 Formandens beretning 

 

Beretningen blev godkendt. 

Dorte Nikolajsens beretning kan læses i næste Marte Meo blad 

 

28.maj 2013 – Forårets temadag, hvor oplægsholder vil være Ann-Elisabeth 

Knudsen. Ann Elisabeth har siden 1996 arbejdet med neuropsykologi og 

hjerneforskning. 

1.november 2013 – Generalforsamling, hvor Collette O´Donnovan vil stå for 

hovedoplægget. 

 

Vi vil meget gerne høre medlemmernes meninger samt modtage forslag til 

oplægsholdere til fremtidens temadage. 

 

Vi vil også meget gerne opfordre til at komme med indslag til Marte Meo bladet. 

 

Deadlines:  

 

1.marts 2013 

1.juni 2013 

1.september 2013 

 

Det bliver nu muligt at annoncere i bladet. 

 

Dorte talte endvidere om, visioner om øget samarbejde med de øvrige nordiske lande, 

og tanker om at lave en international kongres. 

Derudover skal vi arbejde videre med at brede kendskabet til Marte Meo i Danmark. 

 

Christina Abildgaard fortalte i denne forbindelse om Marte Meo på facebook. Man 

skal gå ind på facebook og søge på Marte Meo foreningen, tryk på ”synes godt om” 



så vil det kunne ses på vores egen hjemmeside og vi kan også via den vej være med 

til at sprede kendskabet til Marte Meo. 

 

Det besluttes, at forårets temadag skal holdes et billigere sted. 

 

Pkt. 3 Regnskabet 

 

Regnskabet godkendes. 

Det bliver anbefalet, at regnskabet fremover fremlægges mere detaljeret samt, at det 

bliver præsenteret via powerpoint. 

 

Trods underskud på kongressen er der penge på kistebunden. Bestyrelsen finder det 

vigtigt, at have en buffer – det skaber tryghed. 

 

Pkt. 4 Kontingent 

 

Kontingentet fortsætter uændret 

300 kr. for personligt medlemskab, 450 kr. for institutionsmedlemskab, 150 kr. for 

studerende og pensionister. 

 

Bladets fremtid blev diskuteret 

 

Pkt. 5 Valg til bestyrelse, samt valg af suppleanter 

 

Dorthe Høier og Christina Hyrup Abildgaard har valgt ikke at genopstille til 

bestyrelsen 

Dorte Bendixen vil gerne stille op som suppleant, men trækker sig fra bestyrelsen 

 

Valgt ind i bestyrelsen er: 

 

Sanne B Kallesen  

Helen Gregory 

Marita Kirketofte 

Michelle Claire Ebbesen 

 

Som suppleanter er valgt: 

 

Dorte H Bendixen 

Ulla Lidsmoes 

 

Pkt. 6 Valg af revisorer 



 

Anne Marie Folkesen og Anni Andersen er blevet genvalgt 

 

Pkt. 7  

 

Der er ingen indkomne forslag 

 

Pkt. 8 evt 

 

Det bliver foreslået, at vi til næste generalforsamling skal drøfte bladets fremtid 

 

Dorte Nikolajsen og Stine Gundersen foreslår, at de kigger vedtægterne igennem og 

ser om de skal justeres således, at der evt. kan vedtages nye vedtægter til næste års 

generalforsamling.  

 

 


