Referat af årsmøde 5. oktober 2014
Sted: Østerbro Lilleskole.

1. Valg af dirigent
Karen Jensen blev valgt som dirigent.

Der var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af referent
Kristine Ellegaard blev valgt som referent.
3. Valg af stemmetællere
Ikke aktuelt
4. Bestyrelsens beretning
Formand Gitta Wörtwein aflagde beretning.

På vegne af hele GEA’s bestyrelse vil vi gerne sig tak for jeres deltagelse til vores årsmøde. Dejligt at se jer i
dag. Traditionen tro vil jeg som formand "ridse op", hvad vi i det forgående år har lavet:
Arrangementer i år:
1. Efterårsudflugt til Zoo (25.10.2013)
2. Foredrag af Mette: Hun fortalte om sine rejser til Etiopien (januar 2014)
3. Henterejsen og den første tid m. barnet. Foredrag af Trine (Etiopien) og Camilla (Vietnam), (16.3.2014)
4. Teatertur, Billebadulja på Anemoneteatret (4.5.2014)
5. Spædbarnsterapi v. Inger Thormann, i samarbejde m. lokalforening København (20.5.2014)
6. Sommerudflugt til Peter Lykkesvej naturlegeplads (måtte aflyses)
7. Den manglende far i eneadoptant familien ved Lene Kamm (slut september)
8. 3 ventecafeer
9. Bestyrelsesmøder, masser af mail korrespondance, en velfungerende facebook-gruppe, 2 af os (Mette og
Mie) kom i A&S-hovedbestyrelsen

10. Den nye hjemmeside (http://gea.adoption.dk) blev færdig
Tak til de af jer, der gør brug af vores arrangementer. Til jer andre en opfordring til at deltage så vores
arbejde giver mening:-)
På vegne af GEA’s bestyrelse; Formand Gitta Wörtwein
Udfordringen er, at der ikke kommer ret mange til de enkelte arrangementer. Der skal diskuteres en
strategi fremadrettet. Hvad er vores formål fremadrettet, der er en ændret medlemsgruppe end for blot
nogle få år siden, nu flere ventende.






Netværk med nogle der står i samme situation
Prøv med faste ”traditioner” (også med datoer) i vores arrangementer, leg, hestevognstur og teater
Flere arrangementer i samarbejde med lokalforeningen
Spørgeskema til vores medlemmer om hvad de vil have af GEA
Kommunikationen og reklame om arrangementer

Formandens beretning blev godkendt
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5. Regnskab
Regnskabet blev godkendt
6. Indkommet forslag fra bestyrelsen
Vedtægtsændring: §8, Stk. 4. GEA tegnes af formanden (kontaktperson) og kassereren. Al arbejde
for GEA er ulønnet. Ændres til: §8, Stk. 4. GEA tegnes af formanden (kontaktperson) eller
kassereren hver for sig. Al arbejde for GEA er ulønnet. Formål: Så der ikke skal to personer til for at
foretage overførsler i netbanken. Gitta og Jeanette motiverede forslaget. Forslaget blev
enstemmigt godkendt.
7. Ny bestyrelse
Gitta Wörtwein (formand), Jeanette Vollmer (kassere), Mette deVoss, Kristine Ellegaard, Mie Degn
Jonassen, Charlotte Knoop (supp.) og Lisa Joshi (supp.) (lisa_joshi@hotmail.com)
8. Deltagere i Landsforeningens generalforsamling
Charlotte, Gitta og Mette. OBS i forhold til budget der betales kun for én, så GEA skal potentielt
betale hotel mv. for 2 deltagere (+ evt. børn)
9. Valg af revisor og suppleant
Karen Jensen blev valgt til revisor. Ingen suppleant blev valgt.
10. Forslag til arrangementer næste år










Teatertur (Karen Jensen)
Hestevognstur men uden at booke hestevogn, vi tager bare dem der er. Evt. i start juni.
Ventecafeer (3-4 stk.) (Kristine og Jeanette)
Henterejse arrangement (ved Mie?)
Spejling med Lars Rasborg + børnepasning (Charlottes piger) Mette har kontakten med Lars.
Gerne flere arrangementer med lokalforeningen
Rejsen tilbage (event ved Gitta)
Fastelavnsarrangement
Evt. et voksent barns perspektiv på det ’at vokse op i en familie uden far’. Hvad vil vi med oplægget?
Dette er vigtigt at afklare.

Formanden takkede for god ro og orden.
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