Referat af stiftende generalforsamling

Ordstyrer/dirigent: Thuri Kledal

Referent: Louise Aaby Poulsen

Fremmødte: Tinna J. Mariager, Thomas Kjær, Marianne
Stæhr Olsen, Ann Berit Frostholm, Sara Lykke Jensen,
Sophia Hjort, Bettina Pedersen, Maiken Jensen, Teresa
Petersen, Thuri Kledal, Louise Aaby Poulsen

Stemmetæller: Marianne

Gennemgang af vedtægter fra 2015 ved Tinna
Formål
“Adventure Therapy Denmark” er et netværk for interesserede fagpersoner indenfor området af
Adventure Therapy og den danske forståelse heraf.
Adventure Therapy omhandler brugen af friluftslivet på en terapeutisk og udfordrende måde.
En lang række fagpersoner så som pædagoger, naturvejledere, lærere, spejderledere osv., har

længe anvendt friluftslivet i Danmark i deres arbejde med børn, unge og voksne. Friluftslivet
forstået ud fra en terapeutisk ramme er ikke så udbredt i Danmark, hvilket dette netværk
forhåbentlig kan ændre på.

Formålet med netværket er at samle alle interesserede fagpersoner, som anvender eller er
interesseret i at anvende friluftslivet, som fremmende for andre menneskers udvikling, i
deres arbejde, for på den måde at kunne lære, erfare og udvikle ny viden sammen.
Hjemmesiden tjener derfor også det formål at organisere et solidt netværk for alle
interesserede.

Netværket “Nordic Adventure Therapy”, er den nordiske interessegruppe bestående af: Danmark,
Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, og Sverige. “Adventure Therapy Denmark” er i
tæt kontakt med netværket og samarbejder for at netværke mellem de to grupper og det
internationale netværk omkring Adventure Therapy.

Ændringsforslag:

- Navneændring: Outdoor Therapy
Formål med navneændring: at tilpasse navnet til
det beskrevne formål
- Skal navnet være engelsk? Kunne det være naturterapi?

Naturterapi eksisterer allerede; det omfavner knap
så bredt adventureperspektivet.

- Ændre sætningen ”at samle alle interesserede
fagpersoner” til ”alle interesserede og fagpersoner” for
ikke at ekskludere nogen.
Forslag til afstemning:

-

International og dansk titel sammen – Enstemmigt

Internationalt navn:

-

Danish Outdoor Therapy Network

Dansk navn:

-

Naturterapi - 0

-

Udelivsterapi – 4

-

Friluftsterapi - 2

-

Udendørsterapi – 5 stemmer

Dansk/international titel først?
Dansk/int: 10 stemmer
Int./dansk: 1 stemmer

Foreningens adresse:

Forslag: følger bestyrelsen = formand og/eller kasserer

Hvem kan være medlem:
Skal der stå dansk statsborger?
Forslag: alle med interesse – statsborgerskab ikke nødvendigt

Inklusions- og eksklusionskriterier
Mulighed for at ekskludere medlemmer der skader netværket
Forslag: Eksklusion ved flertal i bestyrelsen
Definition af at skade netværket:
Bestyrelsens afgørelse?
Skade: at arbejde/optræde imod netværkets formål

Kontingent
Forslag:

-

Skal der være kontingent?

▪

Enstemmigt med 11 stemmer

o Skal bestyrelse fastsætte kontingentniveau?
▪

Stemt imod

o Bestyrelsen skal komme med forslag til kontingent til GF, der stemmes om
▪

Enstemmigt med 11 stemmer

-

Hvad er et passende beløb for kontingent?

o Jf. afstemning ovenfor
Hvad betyder kontingentet

-

Hvad giver kontingentbetaling medlemmerne kontra ikke-betalende interesser

o Arrangementer med medlemspris og ikke-medlemspris
o Deltagelse i bestyrelse og generalforsamlinger, stemmeret
o Kun betalende medlemmer kan lave personlig beskrivelse (ikke et krav)
o Eksplicit skelne mellem medlemskab af forening og facebookgruppe – som forskellige typer
af medlemskaber

o Bør facebook-gruppen oprettes som side i stedet for gruppe + lave lukket gruppe for
medlemmer

▪

Formuleres til næste GF, hvor det kommer til afstemning (ansvar: Thomas + Tinna)

Varsling af årlig GF:

-

Skriftlig indkaldelse: senest 14 dage før (gerne før), fx via mail til alle medlemmer

-

Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før

-

Ekstraordinær GF ved halvårlig netværksweekend

-

GF afholdes i forbindelse med netværksweekend

Afstemning

-

Alle medlemmer har stemmeret - gældende

-

Ved fravær: ´brevstemme´/give fuldmagt? Vedtaget som mulighed

Hvornår er en generalforsamling beslutningsdygtig

-

Minimum antal medlemmer der stemmer? Ikke vedtaget

-

Beslutningen ligger hos fremmødte/stemmeafgivere til en GF

o Herunder skal der være min. samme antal stemmeafgivere som i bestyrelsen - Vedtaget

Bestyrelsesposter
Antal bestyrelsesposter + hvor længe på posterne
5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
Bestyrelsen konstituerer sig på posterne

Forslag:

 2 år af gangen, halvdelen hvert 2. år, modsat halvdel modsatte hvert 2. år (ikke

 Poster:
Formand
Næstformand
Kasserer

Suppleanter (har ikke stemmeret, kan deltage ved bestyrelsesmøder)

Kandidatur til bestyrelsen udsendt pr mail uden indsigelser
Tinna -

færdigdiskuteret)

Mette – har trukket sig, ønsker ikke genvalg
Camilla – ønsker ikke genvalg
Thomas
Louise

Kandidater til bestyrelsesvalg:
Tinna J. Mariager
Thomas Kjær
Louise Aaby Poulsen
Bettina Pedersen
(Thuri Kledal)

Suppleanter
Marianne Stæhr Olsen
Ann Berit Frostholm

Regnskab
Intet regnskab, da ingen indkomst
Regnskab præsenteres ved GF
Netværkets driftskonto står pt i Tinnas navn – kasserer overtager
Formand og kasserer skal godkende og underskrive transaktioner
Bestyrelsen sætter sig ind i lovgivning etc.

Tegningsregler

Underskrifter, hvor mange skal til?
Medieansvar, hvem kan udtale sig, mulig bestyrelsespost?

Vedtægtsændringer:
Hvornår kan der træffes ændringer i vedtægterne?
Ved generalforsamlingen

Opløsning:
Ved flertal ved to generalforsamlinger (herunder ekstraordinær GF) i træk kan foreningen
opløses.
Overskydende beløb doneres til lignende foreninger eller formål.
Bestyrelsen fremsætter forslag, der stemmes igennem ved GF eller
ekstraordinær GF

Det foreslås at afholde ekstraordinær generalforsamling til næste netværksweekend for at fastsætte
vedtægter.

