Referat af årsmøde 9. oktober 2011

Sted: Ryparken LilleskoleCharlotte Olsen

Deltagere: 12 voksne og 11 børn
Valg af dirigent: Marianne Bonne
Valg af referent: Signe Hindsberger
Valg af stemmetæller: Karen Jensen og Ruth Hansen

Bestyrelsens beretning (se bilag 1)
Formand Charlotte Knop aflagde beretning.
Beretningen, som er vedlagt dette referat, blev godkendt uden bemærkninger.
Der blev spurgt til antallet af bestyrelsesmøder, og svaret var 4-5 pr. år.
Efter beretningen takkede Charlotte den øvrige bestyrelse og uddelte en gave til Ruth Hansen som tak for
den mangeårige revisorgerning, en gave til Ulla Mose for at skaffe årsmødelokaler og en gave til Ryparken
Lilleskole som tak for husly.
Godkendelse af regnskab (se bilag 2)
Gitta Wörtwein gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Der blev stillet spørgsmål om medlemstallet, som var ca. 90 ved årsskiftet, og hvilken bank GEA benytter.
Svaret er Danske Bank.
Kommende aktiviteter og budget (se bilag 3)
Gitta Wörtwein fremlagde budgettet, der blev godkendt med den bemærkning, at der manglede et beløb til
møder. Det vil blive taget fra det budgetterede overskud og tilføjet på den endelige udgave af budgettet,
som vedlægges referatet.
Gitta Wörtwein præsenterede også bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år.
Der er planlagt teaterture til Anemoneteatret for familier med børn i alderen 4-10 år lørdag den 5.
november, hvor vi skal se forestillingen ”Hvorfor ikke – rejsen til det underste land. Til foråret skal vi se
”Rod i kUnsteN”, som er for børn på mellem 2 og 6 år.
I samarbejde med Adoption & Samfund København er vi ved at arrangere et foredrag med Charlotte Knops
bror, Hans Henrik Knoop, der forsker i læring på Aarhus Universitet, om positiv psykologi i familien –
hvordan man trives i medgang og modgang.
Vi planlægger også et foredrag om den manglende far.
Den traditionsrige skovtur i Dyrehaven er også på programmet.

Indkomne forslag
a) Et forslag om at nedsætte kontingentet til 100 kr. om året blev vedtaget.
b) Et forslag om lige som Lokalforeningen København at betale bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 300
kr. årligt til dækning af udgifter til kørsel og telefon blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Charlotte Knop, Signe Hindsberger og Taina blev valgt for to år. Marianne Bonne blev valgt for et år.
Derudover fortsætter Gitta Wörtwein, der ikke var på valg, i bestyrelsen.

Valg af suppleanter
Camilla og Trine blev valgt.
Valg af delegerede til generalforsamlingen i Adoption & Samfund den 5. november 2011
Marianne Østergaard gjorde opmærksom på, at hun nu er den eneste eneadoptant i bestyrelsen, og at der
er rigtig gode muligheder for at blive valgt. Der bliver konstituerende møde den 6/11 for dem, der bliver
valgt. Der er 6-8 møder om året. De foregår rundt omkring i landet – ofte på Fyn eller i Fredericia.
Valg af revisor og suppleant
Ruth Hansen blev genvalgt. Der blev lige som de senere år ikke valgt nogen suppleant.
Eventuelt
a) Særligt børnetilskud: Marianne Østergaard redegjorde for, at diskriminationen af eneadoptanter
og deres børn m.h.t. det særlige børnetilskud var en af årsagerne til, at GEA blev dannet. GEA tog
sagen op i 1999. Hovedbestyrelsen vil kontakte socialminister Karen Hækkerup (S) og de politiske
ordførere vedr. genindførelse af PAS, et videncenter om adoption og særligt børnetilskud til
eneadoptanter. Marianne påpegede, at det vil være godt, hvis mange henvender sig til politikerne
om sagen. En strategi kunne være at få nogle til at tage ejerskab over forslaget om at tildele alle
reelt enlige forældre særligt børnetilskud under finanslovsforhandlingerne – fx de Radikale og
Enhedslisten.
Herefter blev argumentationen for at tildele særligt børnetilskud til eneadoptanter diskuteret. Vi
kom frem til, at det afgørende argument i den nuværende situation må være ligestilling:
Børnene har ikke valgt kun at have en forælder og bør ligestilles med alle andre børn, der enten
forsørges af to forældre, modtager børnebidrag fra en fraskilt forælder eller særligt børnetilskud,
hvis der kun er en forælder. Der er her en pointe i, at børnebidraget og det særlige børnetilskud er
præcis det samme beløb. Husk i henvendelser til politikerne at gøre opmærksom på, at når der
bliver indført særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter, bør det gælde alle børn under 18 år.
b) Barsel: Signe Hindsberger foreslog, at GEA og/eller Adoption & Samfund tager initiativ til at
forbedre barselsreglerne for eneadoptanter, således at eneadoptanten kan få forlænget sin orlov
med den periode, som ellers er øremærket til faderen – eller en anden kan få mulighed for at tage
orlov og støtte familien. Det kunne fx give mulighed for, at en mormor/morfar, kæreste,
ven/veninde kunne få udrejseorlov og 14 dages orlov efter hjemkomst. Emnet er aktuelt lige nu,
fordi den nye regering planlægger at øremærke tre måneders barsel til faderen – og det skulle jo
nødig betyde tre måneders mindre orlov til eneadoptanter. I Norge er der tilsvarende regler, men
her kan enlige mødre søge dispensation til selv at holde hele orloven, hvis der ikke er en far.
c) Pressearbejde: Der blev spurgt om, hvem der er pressetalsmand for hovedbestyrelsen. Marianne
Østergaard kunne oplyse, at der er formandskabet. Det blev foreslået, at GEA også får et
presseberedskab og informerer hovedbestyrelsen om dette.
d) Adoption & Samfunds nye hjemmeside: GEA skal lave en tekst til den inden generalforsamlingen.

