Referat fra generalforsamlingen d. 8. Juni 2016
1. Valg af dirigent:
Birgit blev valgt
2. Formandens beretning:
(se denne særskilt)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren:
Birte gennemgår regnskabet, der bliver godkendt af generalforsamlingen
4. Godkendelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat fastlægges til 100 kr. Generalforsamlingen godkender
forslaget.
5. Ændringer i Formålsparagraffen og i Fagbeskrivelsen:
Jonnah fremlægger bestyrelsens forslag om at udvide foreningens formålsparagraf §2 til: Det er
Tao Qigong Himmerlands formål at dyrke Tao Qigong fællestræning, samt udbrede kendskab til og
fremme Tao Qigong, - et helende koncept ifølge den Taoistiske ikke-religiøse Vandmetode (se
vedlagt fagbeskrivelse). Desuden foreslår bestyrelsen en dertilhørende udvidelse af
fagbeskrivelsens overskrift, så den bliver: Tao Qigong – et helende koncept ifølge Taoistisk
Vandmetode-Qigong” og dertilhørende tilføjelser i noterne til fagbeskrivelsen.
Bestyrelsen ønsker med forslaget at konkretisere foreningens forståelse af den form for Qigong, vi
træner i foreningen, den måde vi arbejder med træningen på, og som vi ønsker at udbrede
kendskabet til og fremme: Tao Qigong som et helende koncept.
Generalforsamlingen godkender forslaget om ændringerne.
6. Ændringer i frist for Generalforsamlingstidspunkt:
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes om afholdelse af generalforsamlingen, så
generalforsamlingen senest skal afholdes d. 15/6 hvert år.
Generalforsamlingen drøfter forslaget og beslutter at ændre §6 b) til: Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i perioden 15/5 – 15/6.

7. På valg er tre ud af seks bestyrelsesmedlemmer:
Inge Reiter, Marianne og Inge Stentoft. Inge Reiter ønsker ikke genvalg – Bente Bredahl ønsker at
opstille. Marianne og Inge Stentoft ønsker genvalg for 2 år.
Bente , Marianne og Inge S blev valgt.
8. Valg af revisor:
Aase Storgaard er på valg og modtager genvalg.
Aase blev valgt.
9. Eventuelt:
Jonnah fortæller om uddannelsen. Der er 4, der afslutter 3. modul.
I efteråret arrangeres der Work Shop i Viborg med 3x3 timer d. 26/8, 30/9 og 28/10 og d. 30/8 i
Skørping.
Der er emnedage i Hobro d. 3/9 og 5/11 og i Viborg d. 2/11 og 30/11.
Der er ugetræning i Hobro og Hadsund.
Medlemmerne opfordres til at følge med på hjemmesiden: taoqigong.dk

Referent: Inge Stentoft.

