Referat fra generalforsamlingen den 10. maj 2017
Deltagere: Ulla Ostenfeldt, Jonnah Nielsen, Hanne Molin, Irene Jensen, Marianne Køpke , Birte Riddervold,
Kirsten Brams og Bente Bredahl
Afbud: Inge Stentoft

1. Valg af dirigent
Hanne blev valgt.
2. Formandens beretning
(se denne særskilt)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
Birte gennemgår regnskabet, der bliver godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag i år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår-ved kasseren
Birte gennemgår budget. Jonnah tilføjer, at der i 2017 eventuelt investeres i en bluetooth højtaler.
Generalforsamlingen ønsker at undersøge alternativer til nuværende bank. For nuværende betales der
et fast beløb på 100,-kr årligt til bank. Andre gebyrer fx til mobilepay er uvist, og der er enighed om at
dette bør undersøges. Der er ligeledes enighed om, at der bør indhentes oversigt over omkostninger fx
gebyr, bidrag og årlig omkostninger fra andre banker.
Herefter godkender generalforsamlingen budgettet.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – dette år har ingen nye ønsket at stille op, og alle på valg ønsker
genvalg
Hanne, Birte og Jonnah er på valg og ønsker genvalg. Alle bliver valgt.
Ingen af deltalerne udover nuværende bestyrelse ønsker at stille op til valg.
7. Valg af revisor
Dette blev ikke afklaret. Nuværende revisor Åse Storgaard kontaktes.
8. Eventuelt
Ulla spørger til de forskellige workshops. Marianne og Jonnah beretter kort om workshoppen i
Skørping som blev afholdt den 26. april 2017. Workshop i Terndrup den 8. april og i Hadsund den
11.april 2017 blev ikke afholdt grundet for få tilmeldte og at den blev udbudt i forbindelse med påske,
hvor mange er forhindret.

Jonnah fortæller, at en workshop har en helt bestemt form, hvorved det er let for med-underviser at
træde ind – workshoppen kan udbydes til mange forskellige grupper og foreninger, hvor som helst der
kan samles en håndfuld venner/bekendte/kollegaer.
Marianne fortæller, at kriterierne for en succesfuld workshop bl.a. er, at begivenheden deles på de
sociale medier 5-8 gange samt at der derudover sendes mails flere gange.
Irene roser workshop-formen. Jonnah fortæller, at med det nye brand er det blevet mere konkret at
introducere til Tao QiGong, da der er bestemte ting at holde sig til.
Jonnah åbner op for indkomne forslag til, hvor den flyer, som bl.a. uddeles på workshop, ellers kan
udbredes.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Referent: Bente Bredahl

