
 
Kære medlemmer af Foreningen for Udendørsterapi Danmark. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 12.03.2021 kl. 19.00-20.30.  

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt online grundet COVID-19. Link vil blive sendt til tilmeldte 

deltagere på mail. 

Som noget særligt i år, vil der være følgende oplægsholdere: 

• Psykolog Sissel Stouby Kristjansen: Terapeutisk brug af naturen – en undersøgelse af 

naturen som alternativt rum for det terapeutiske arbejde 

• Naturterapeut Trine Nørtoft Thomsen: Det selvstændige arbejde som naturterapeut 

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår nedenfor, og foreningens vedtægter findes på 

hjemmesiden: https://www.udendoersterapi.dk/.  

Alle kontingentbetalende medlemmer af foreningen er stemmeberettigede, og inviteres til at 

deltage i generalforsamlingen for at præge og udvikle foreningen. 

Ønsker du at stille op til valg som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant, kan du skrive til 

bestyrelsesmedlem Cecilia Munk på cm@udendoersterapi.dk senest d. 26. februar 2021 med et 

par ord om din motivation for at stille op.  

Har du som medlem forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du 

fremsende dem til Cecilia senest d. 26. februar jf. vedtægternes §7, stk.5. Et forslag kan kun 

behandles på generalforsamlingen, såfremt det er nævnt i indkaldelsen, eller foreningens 

medlemmer pr. mail og ved opslag på foreningen hjemmeside senest 5 dage før 

generalforsamlingen er gjort bekendt med, at forslaget kommer til behandling. 

Du kan give fuldmagt til at et andet medlem af foreningen, eller til bestyrelsen, hvis du ønsker at 

stemme til generalforsamlingen, men ikke kan være til stede. Et medlem kan medbringe en 

fuldmagt fra op til to andre medlemmer af foreningen til at stemme på sine vegne, jf. 

vedtægternes §7, stk. 8. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig. Fristen for dette er d. 26. februar. Oplys dit fulde 

navn til Cecilia Munk på cm@udendoersterapi.dk. Skriv ”Tilmeld GF” i emnefeltet.  

 

Vel mødt!  

På bestyrelsens vegne  

Cecilia Munk 

 

https://www.udendoersterapi.dk/
mailto:cm@udendoersterapi.dk


Dagsorden til generalforsamling 

 
• Velkomst ved bestyrelsen  

• Valg af dirigent og referent  

• Valg af revisor  

• Godkendelse af dagsordenen  

• Bestyrelsens årsberetning v. formanden 

• Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2020 v. kasseren 

Se bilag A 

• Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens budget for 2021 v. Kasseren 

Se bilag B 

• Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer, jf. stk. 5  

Punktet udgår, hvis der ikke rettidigt er fremsendt punkter til drøftelse og afstemning fra 

kontingentbetalende medlemmer. 

• Valg til bestyrelsen  

3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg:  

- Thuri Kledal, er villig til at modtage genvalg til bestyrelse 

- Ann Berit Frostholm, genopstiller ikke til bestyrelsen 

- Louise Aaby Pulsen, genopstiller ikke til bestyrelsen 

- Sissel Stouby Kristjansen, stiller op til bestyrelsen, sekundært som suppleant 

- Sara Lykke, Jensen genopstiller ikke som suppleant 

- Tina Stephansen stiller op til bestyrelsen 

- Nadia Taalab stiller op til bestyrelsen 

- Line Vedel Sterndorf stiller op til bestyrelsen 

- Troels Lyndelse stiller op til bestyrelsen 

- Tanya Uhnger Wünsche stiller op til bestyrelsen 

 

• Eventuelt  


