Referat generalforsamling i Tao Qigong Himmerland 26. maj 2015 kl. 20, Hobro bibliotek.
Deltagere: Birgit Rasmussen, Jonnah Nielsen, Birte Riddervold, Mette Østergaard, Inge Reiter, Inge Stentoft,
Irene Jensen, Jytte Sørensen, Hanne Molin og Marianne Køpke
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
Indkomne forslag – oplæg om uddannelsen Dao Yin Gong
Godkendelse af kontingent (kontingent er uændret 100 kr. per år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Inge Reiter accepterer genvalg til bestyrelsen.
Birte Riddervold og Hanne Molin opstiller. Eva Schultz-Petersen og Jytte Sørensen ønsker ikke
genvalg
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Ad. 1) Valg af dirigent
Birgit Rasmussen blev valgt som dirigent. Marianne Køpke som referent

Ad. 2) Formandens beretning
Jonnah fremlagde beretningen. Der var kommentar om at tiltaget med den nye brochure bliver rigtig godt
med hensyn til udbredelse og markedsføring. Til samme emne var der kommentar om, at den personlige
formidling af, hvad man får ud af Qigong er vigtig i markedsføringen.
Formandens beretning blev godkendt (vedhæftet særskilt).

Ad. 3) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren
Inge Reiter fremlagde regnskabet for 2014. Regnskabet blev godkendt.
Inge Reiter fremlagde budget for 2015. Budgettet blev godkendt med følgende kommentarer: Web ændres
til 213 kr., musik ændres til 500 kr., emne dage ændres til 2 x 800 kr.

Ad. 4) Indkomne forslag – oplæg om uddannelsen Dao Yin Gong
Mette Østergaard fortalte om alle de gode ting hun har fået ud af Dao Yin Gong uddannelsen

Ad. 5) Godkendelse af kontingent (kontingent er uændret 100 kr. per år)
Kontingentet fastholdes på 100 kr./år

Ad. 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Inge Reiter accepterer genvalg til bestyrelsen.
Birte Riddervold og Hanne Molin opstiller. Eva Schultz-Petersen og Jytte Sørensen ønsker ikke genvalg
Birte Riddervold og Hanne Molin blev valgt ind i bestyrelse.
Inge Reiter blev genvalgt
En stor tak til Eva Schultz-Petersen og Jytte Sørensen for deres indsats i bestyrelsen.

Ad. 7) Valg af revisor
Aase Storgaard, Hobro er foreslået som revisor (Ref. efterfølgende har Aase accepteret)

Ad. 8) Eventuelt
Der blev talt om at tage på en tur, det er et ønske både fra medlemmer og bestyrelsen. Emnet vil blive
taget op på bestyrelsesmødet i august.
Der blev efterlyst ønsker for, hvor bestyrelsen skal ligge sit arbejde til næste år.
Endelig talte vi om markedsføring via facebook.

Marianne Køpke, 8. juni 2015

