
Bestyrelsesmøde	  den	  31/10	  2013	  på	  Nyborg	  Strand	  fra	  20	  til	  21.30	  

Deltagere:	  Dorte	  Nikolajsen,	  Helen	  Gregory,	  Ulla	  Lidsmoes,	  Michelle	  Ebbesen,	  Tove	  Schack	  
Nielsen,	  	  Dorte	  Bendixen,	  Marita	  Kirektofte	  

Ordstyrer:	  Dorte	  Nik	  

Referent:	  Marita	  

Dagsorden	  lavet	  af:	  Dorte	  Nikolajsen	  

Dagsorden	   Referat	  
	  

B	  
Klargøring	  til	  næste	  dag.	  
Oversættere	  	  
To	  do	  liste	  udfyldes	  
Workshop	  fordeling	  
Vin	  og	  chokolade	  
Generalforsamling	  
	  

	  
Dette	  blev	  klaret.	  	  
	  

O	  
Vedtægter	  fra	  Stine	  Gundersen	  
gennemgås	  
	  

Trods	  et	  godt	  og	  gennemarbejdet	  oplæg,	  viser	  der	  sig	  ved	  
gennemgangen	  nogle	  uklare	  punkter	  bl.a.	  omkring	  
kontingentet,	  hvor	  det	  nye	  forslag	  er	  at	  man	  ved	  indmeldelse	  i	  
Foreningen	  kun	  betaler	  forholdsvis,	  for	  den	  del	  af	  
regnskabsåret,	  der	  er	  tilbage.	  Da	  kontingentet	  i	  forvejen	  er	  
lavt,	  er	  der	  enighed	  i	  Bestyrelsen	  om	  at	  man	  betaler	  et	  års	  
kontingent	  ved	  indmeldelse	  for	  at	  undgå	  ind-‐	  og	  udmeldinger	  
omkring	  Temadage/Årsmøder.	  
Omkring	  §	  4	  om	  hæftelse	  kan	  vi	  se	  på	  Familieadvokaten.dk	  om	  
dette,	  eks:	  ”Foreningen	  hæfter	  kun	  for	  sine	  forpligtelser	  med	  
sin	  formue”	  (Dorte	  B)	  
Konkl.	  Forslag	  til	  vedtægtsændringer	  fremlægges	  på	  
Generalforsamlingen	  og	  Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  dem,	  
så	  de	  kan	  fremlægges	  -‐	  og	  forhåbentlig-‐	  vedtages	  på	  
Generalforsamlingen	  2014.	  
Det	  skal	  fremgå	  af	  Hjemmesiden	  at,	  der	  arbejdes	  med	  dette	  
punkt,	  ligesom	  det	  skal	  fremgå	  af	  indkaldelsen	  i	  2014	  at	  der	  er	  
vedtægtsændringer.	  

B	  
Forårets	  temadag	  
Se	  Michelles	  forslag	  
Drøftelse	  og	  beslutning	  

	  Der	  besluttes	  at	  Forårets	  Temadag	  bliver	  den	  13.	  maj	  2014	  og	  
Janne	  Østergaard	  Hagelkvist	  er	  oplægsholder.	  
Michelle	  undersøger	  om	  ”Hotel	  Severin”	  I	  Middelfart	  er	  en	  
mulighed,	  Helen	  undersøger	  muligheder	  i	  Odense	  

	   	  



OB	  
Tove	  Fast	  punkt	  
Hjemmesiden	  
Hvordan	  klares	  den	  
fremadrettet?	  
	  
	  

	  Tove	  og	  Michelle	  har	  haft	  ”timer”	  hos	  Bettina	  (websidens	  
ophavskvinde).	  Tove	  og	  Michelle	  skal	  mødes	  og	  arbejde	  mere	  
med	  det.	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  øvelse.	  Tove	  og	  Michelle	  vil	  
lægge	  alle	  udbydere	  af	  Marte	  Meo	  uddannelsen	  ind.	  
Hvis	  der	  opstår	  situationer,	  hvor	  Tove	  og/eller	  Michelle	  ikke	  
har	  tid	  til	  at	  lægge	  nyt	  stof	  på	  Hjemmesiden,	  skal	  Dorte	  Nik	  
have	  besked	  med	  det	  samme.	  Dorte	  vil	  så	  kontakte	  Bettina	  og	  
Foreningen	  må	  betale	  sig	  fra	  den	  opgave.	  Hjemmesiden	  er	  
Foreningens	  ansigt	  udadtil.	  

O	  
Fast	  punkt	  
Økonomi	  
Gennemgås	  af	  Tove	  
Hvor	  er	  vi	  hvor	  skal	  vi	  hen?	  
	  

	  
Super	  flot,	  overskueligt	  og	  enkelt	  stillet	  op,	  Tove	  gennemgår	  
regnskabet	  	  på	  Generalforsamlingen.	  Kassebeholdningen	  
næsten	  uændret	  i	  forhold	  til	  sidste	  regnaskabsår.	  

O	  
Ulla.	  Kort	  orientering	  
Facebook	  siden.	  
	  
	  

	  
Er	  i	  gang	  med	  at	  lægge	  institutioner,	  der	  arbejder	  med	  Marte	  
Meo	  på	  Face	  book	  
	  
	  

Evt.	   	  
	  
Punkter	  til	  næste	  dagsorden	  

	  
Kassebeholdning	  (hvor	  meget	  skal	  der	  være	  i	  kassen)	  

I nov. afklare hvem, der deltager i Nordisk Kongres. 
 
 På mødet i januar: 

• Forventningsafstemning til suppleanter 
• Lang tid til drøftelse af: Hvordan bærer vi 

skriftligheden ind i de nye tider 
• Evidens 
• Kursuskalender 
• Face book 
• Minutiøs gennemgang af hjemmesiden, herunder 

tilmelding til Nyhedsbrev 
• Formen for Foreningens arbejde, herunder visioner, 

målsætning, arrangementer 
	  

	  

	  


