GEA årsberetning efterår 2016 – efterår 2017

GEA har i året, der er gået afholdt et større adoptionsfaglig arrangement for foreningens medlemmer: "At
vokse op som barn af en eneadoptant" med Kristine Nielsen. Arrangementet var velbesøgt og afstedkom
nogle interessante diskussioner og overvejelser.
Vi har også afholdt en hyggelig teatertur før jul, men måtte i sidste øjeblik aflyse den planlagte tur om
foråret, da forestillingen blev aflyst fra Anemoneteatrets side.
Vi prøvede at holde fastelavnsfest og den traditionelle hestevognstur i Dyrehaven, men måtte aflyse disse
pga. for få tilmeldte.
Ventecaféerne har ligget stille det seneste stykke tid, primært pga. for få interesserede.
Til gengæld er vi kommet i gang med netværksgrupperne, en for børn i for-skolealderen og en for børn i
skolealderen (samt deres mødre). Interesserede kan henvende sig til geagitta@gmail.com.

Generalforsamling/årsmøde
Der kom desværre ikke nogen til vores generalforsamling/årsmøde. Tilslutningen til vores arrangementer
har også været faldende. Det er jo forståelig: vi har alle travlt, vores børn bliver ældre, der kommer ikke så
mange nye børn hjem og ventetiderne er så ufattelig lang, at vordende adoptanter nok prøver at leve deres
liv uden at tænke for meget på, hvad fremtiden måske (eller måske ikke) bringer.
Desuden er det særlige børnetilskud til eneadoptanter i hus, så GEA's oprindelige politiske formål er faldet
bort. Vi i bestyrelsen mener dog at der stadig er brug for vores forening. Al den tid der snakkes om at
øremærke barsel til fædre. Det er nok også nødvendig at blive ved med at snakke eneadoptanternes sag
over for DIA.
Derfor har vi besluttet at køre foreningen videre på vågeblus, uden de store møder og uden at opkræve
kontingent. Vi vil stadig tilbyde nogle få arrangementer (f.eks. fælles teatertur, skovtur, netværksmøder) og
opfordrer jer allesammen til at byde ind med ting, I måtte være interesseret i.

På vegne af bestyrelsen
Mie Jonassen, Jeanette Hyldal Vollmer, AnneSofie Aanæs og Gitta Wortwein.

