Udendørsterapi / Danish Outdoor Therapy Network
Dagsorden til 1. ordinære generalforsamling den 13/5 2019 kl. 18.00-19.30
Sted:
Café Skotte v. Sorø station

Transport forslag:

Deltagere:
Bestyrelsen: Thuri, Ann Berit, Thomas, Louise og Tinna. Derudover;
Ingemai Fabricius Andersen
Karina Præstmark (ny suppleant)
Eskild Holten Haargaard (ny suppleant)
Carsten Ørting Andersen

Dagsorden

Referat

Velkomst ved og præsentation af bestyrelsen

-

Valg af dirigent og referent

Thomas vælges til referent, Tinna som dirigent.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

Bestyrelsens årsberetning v. formanden

Der berettes om foreningens historie, om de
fremtidige planer om at oprette hjemmeside, samt et
ønske fra bestyrelsens side om at afholde et
strategiseminar.
Der sendes en tak til bestyrelsen, der har været
mødes hver 2. måned, enten fysisk, eller som oftest
på skype. Herudover takkes Bettina og Marianne, to
tidligere medlemmer af bestyrelsen, der er trådt ud,
for deres bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens
hårde arbejde de forkomne år takkes.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for Indtægter og udgifter gennemgås. I år går det ca. lige
2018 v. kasseren
op. de primære indtægter er kommet fra netværks
Se bilag A
weekender. Der er kommet en efterfakturering på
2500 kr for netværks weekenden på Fyn, for husleje.
5. netværks weekend holdes i 1. eller 2. weekend i
oktober.

Ved afstemning godkendes regnskabet uden
indvendinger.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 v. Det er håbet at kunne skabe økonomi med et
kasseren
medlemskontingent. Det estimeres at med et
Se bilag B
medlemskontingent ved 30 medlemmer og 15
studerende medlemmer kan der generere økonomi ti
lat kunne finansiere hjemmesiden. Det er
forventningen at en velfungerende hjemmeside vil
kunne generere en øget vækst for foreningen. Det er
herudover et ønske at kunne søge fonde i fremtiden,
til at kunne støtte foreningen økonomisk.
Godkendelse af bestyrelsens forslag til
medlemskontingent

Der er en gennemgang fra Thuri og Ann-Berit
omkring kontingent. Der vil kunne være muligheder
for specielle funktioner for erhvervsdrivende. Det
planlægges at prisen skal være 300 kr for
medlemmer udover studerende. Det vil være halv
pris, 150 kr, for studerende.
Der vil herudover være halv pris for frivillige,
hvilket er en rolle der vil blive defineret. Herudover
vil der være kontingent fritagelse for bestyrelsen og
suppleanter.
Formålet med kontingentet er at kunne skabe en
økonomi for foreningen.
Ved afstemning blandt de fremmødte med stemmeret
bliver forslaget enstemmig vedtaget.
Herudover forslår en tilstedeværende at Dinero vil
være et brugbart bogføringsprogram.

Valg til bestyrelsen

Ann, Louise og Thuri genopstiller til bestyrelsen.
Der skal herudover vælges 2 nye suppleanter. Disse
må deltage på bestyrelsesmøder, men er ikke
stemmeberettiget. Bestyrelsesmøderne afholdes på
skype hver 2nd måned, i ca. 3 timer. De må
herudover deltage på det kommende strategiseminar.
Karina Præstmark og Eskild Holten Haargaard
vælges ind i bestyrelsen som suppleanter.

Evt.

Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøde i
juni.

