Referat af årsmøde 22. november 2015
Ad 1)
Vega blev valgt som dirigent. Der var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Ad 2)
Gitta blev valgt som referent.
Ad 3)
Ikke aktuelt.
Ad 4)
GEA Årsberetning 2014 – 2015.
GEA har i året, der er gået afholdt to større adoptionsfaglige arrangementer for foreningens medlemmer:
"Den manglende far i eneadoptantfamilien" med Lene Kamm og senere "Spejling og jeg-støtte" med Lars
Rasborg. Arrangementet med Lars Rasborg var også åbent for ikke-medlemmer.
Begge arrangementer var velbesøgte og afstedkom også, at foreningen fik nogle nye medlemmer. Vi har
pt. ca. 60 betalende medlemmer.
Vi har også afholdt en hyggelig fastelavnsfest, vi har været på teatertur i Anemoneteatret, vi har haft den
traditionelle hestevognstur i Dyrehaven og et par "vente-caféer". Ventecaféerne har dog ligget stille det
seneste stykke tid, primært pga. for få tilmeldinger.
For vores medlemmer på ventelisterne har det igen været et turbulent år pga. nedlæggelsen af AC
Børnehjælp og DanAdopt og oprettelsen af DIA. Som følge heraf er der sket en sammenlægning af
ventelisterne for foreløbigt Etiopien og Sydafrika og med den alvorlige konsekvens, at flere har oplevet at
være blevet rykket adskillige pladser tilbage på ventelisterne.
GEA ser frem til et nyt år med en spændende aktivitetskalender, og så siger vi tak for året, der er gået.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 5)
Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved Jeanette: Regnskabet blev godkendt.
Ad 6)
Indkomne forslag: ingen.
Ad 7)
Valg af bestyrelse samt suppleanter:
Charlotte Knoop trækker sig efter mange aktive og oplevelsesrige år. Vi takker for hendes store indsats.
Kristine Ellegaard trækker sig også som suppleant.
Ny bestyrelse: Gitta Wörtwein (formand), Jeanette Vollmer (kassere), Mette deVoss (næstformand), Mie
Degn Jonassen, Lisa Joshi (supp.)

Ad 8)
Valg af delegerede til Landsforeningens generalforsamling: ej relevant.
Ad 9)
Valg af revisor samt suppleant: Charlotte Knoop blev valgt til revisor. Ingen suppleant blev valgt.
Ad 10)
Evt.
Udfordring med at hjemmesiden er så statisk. Det er svær at finde vores hemmelige FB-gruppe. Derfor
skal vi beholde hjemmesiden. Event reklamere på AogS hjemmeside for vores FB-gruppe. Men folk
bruger mere FB. Årshjulet skal skrives ind i det fastgjorte opslag på FB. Arrangementer skal reklameres
på FB og via mailinglisten. Mailinglisten ajourføres af Jeanette og ikke andre, så det passer med
medlemskartoteket.
Forslag til arrangementer næste år.
-

Oprettelse af netværksgrupper for ventende og/eller mødre med børn, rundspørge på FB først
Ventecafeer (efter behov)
DIA inviteres til at tale om SN i januar/start februar (Jeanette)
Børn med HIV: en fagperson og en eller to mødre (Mie, efter DIA-SN)
Fastelavnsarrangement den 14. februar ved Mie og Gitta
Henterejse arrangement søn den 13. marts (ved Mie).
Teater i april
Hestevognstur men uden at booke hestevogn, vi tager bare dem der er. Evt. i start juni.
Osv.

Formanden takkede for god ro og orden.

