Stiftende generalforsamling og konstituering af bestyrelse i foreningen Tao Qigong Himmerland.

Sted og dato: Medborgerhuset i Hobro 15. maj 2013 kl. 19.15.
Deltagere: Jonnah M. A. Nielsen, Birgit Rasmussen, Inge Stentoft, Inge Reiter, Jytte Sørensen, Ulla
Ostenfeldt, Ingelise Østergård Philipsen, Irene Jensen, Marianne Køpke, Thora Damborg, Anne Thinggaard,
Mette Østergaard, Eva Schultz-Petersen.
Pkt 1: Jonnah indleder mødet og pointerer:
Qigong bliver mere og mere kendt, og det er dermed vigtigt at kunne definere tydeligt, hvad der kan
tilbydes og opleves igennem Qigong. Jonnah ønsker dette udbredt, så den taoistiske Vandmetode Qigong
kan blomstre i forskellige levende kredse, der finder glæde og inspiration i udøvelsen.
Den nye tids mennesker har mere og mere brug for at have en tilgang til sit eget energisystem, som ikke
forcerer energien/ kalder på ambitioner og som ikke læner sig op ad mere eller mindre "religiøse"
holdninger og meninger.
Igennem den taoistiske Vandmetode udvikles og styrkes evnen til selv at få erfaring igennem oplevelse.
Man møder nye sider af sig selv på en kærlig og individuel måde, som kommer indefra, og
hukommelsesspor kan dukke op i udøvelsen af Tao Qigong.
Jonnah har skrevet en fagbeskrivelse om den taoistiske Vandmetode Qigong til forståelse og udbredelse,
som gennemgås og kommenteres under vedtægter § 1.
Pkt. 2: Kommentarer til vedtægtsforslag:
Inge Stentoft læser og gennemgår paragrafferne, er dirigent til spørgsmål og forslag til rettelser, som tages
til efterretning.
Vi kommer frem til, at foreningens navn er Tao Qigong Himmerland med hjemsted i Mariagerfjord
kommune .
Som forening står vi stærkere og har ret til at bruge kommunens lokaler. Jonnah undersøger, om dette også
gælder i andre kommuner, når foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune.
Vi stifter generalforsamling, fordi der er fuld tilslutning og opbakning til at danne en forening.
Al undervisning inden for foreningen skal være i overensstemmelse med den taoistiske Vandmetode.
Fagbeskrivelsen godkendes og sendes med de vedtagende vedtægter til kommunen, bestyrelsen og
foreningsmedlemmer.
Forslag om et årligt medlems kontingent på 100 kr. vedtages enstemmigt og opkræves af kassereren.
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Pkt. 3: Bestyrelsesvalg:
Ifølge vedtægter vælges på generalforsamlingen en bestyrelse på 6 personer, der består af Jonnah M. A.
Nielsen, Birgit Rasmussen, Inge Stentoft, Inge Reiter, Marianne Køpke og Eva Schultz- Petersen.
Pkt. 4: Generalforsamlingen er slut, og bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde:
Jonnah som formand.
Birgit som ide´skaber og "caretaker" .
Inge Stentoft som næstformand; repræsenterer foreningen udadtil sammen med formanden.
Inge Reiter som kasserer.
Marianne vil gerne være primus motor i markedsføring af foreningen og være med til at oprette et Qigong
koncept, der henvender sig til virksomheder. Vil gerne på sigt tage initiativ til / oprette hjemmeside.
Eva som sekretær og referent.
Jytte Sørensen som suppleant ved frafald af et bestyrelses medlem.

Jonnah fremlægger sæsonplan for resten af 2013, som vedlægges referat.
Birgit fremlægger sit kursus i formtegning, der finder sted i efteråret 2013 (se sæsonplan).
Næste bestyrelsesmøde bliver planlagt til torsdag 12/12 2013 i Hobro medborgerhus kl. 19.15.
Mødet slutter kl. 23.
Som protokol godkendes og underskrives referat af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde:

Referent: Eva Schultz- Petersen.

2

