Referat af årsmøde 25. oktober 2009 kl. 13.00
Sted: Ryparken Lilleskole

Dirigent: Linda Berkowitz
Referent: Maibritt Jørgensen
Stemmetællere: Hanne Brandt og Charlotte Posselt

Bestyrelsens beretning

Lene Rohde gennemgik som formand beretningen, som er vedlagt referatet.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Der blev stillet spørgsmål til status vedr. sagen om særligt børnetilskud.
Marianne Østergaard orienterede kort om sagen vedr. særligt børnetilskud samt status.
Inge Hansen har fri proces for kr. 40.000. A&S har fremsendt en skrivelse vedr. mere
principielle grunde / årsager til ansøgningen.
Marianne havde ingen fornemmelse af, hvornår sagen bliver behandlet, men forventer ikke, at
det bliver i 2009.
Marianne orienterede endvidere om, at lovforslag vedr. enlige, som er insemineret efter den
01.1.2009, ikke er berettiget til særligt tilskud, er vedtaget.
Signe orienterede herefter om en kampagne / demonstration, som tidligere har været drøftet i
bestyrelsen – at alle eneadoptanter og enlige inseminerede skal fremsende en ansøgning om
særlig børnetilskud til deres kommune samt kopi til Christiansborg.
Marianne var dog af den overbevisning, at kampagnen ikke umiddelbart vil få indvirkning på
den igangværende retssag med Inge.
Vi skal i bestyrelsen finde ud af, om et samarbejde med foreningen ”Donorbørn” vil give det
resultat, som vi ønsker.

Godkendelse af regnskab

Linda Berkowitz gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
GEA har pt. 33 medlemmer.

Budget og kommende aktiviteter

Budget:
Budgettet er udført på baggrund af 55 medlemmer.
Der var kommentarer til, at bestyrelsen ikke selv skal betale mad til bestyrelsesmøder.
Det bør indgå som en post i budgettet som tidligere. Det vil blive taget op ved første
bestyrelsesmøde.

Kommende aktiviteter

Bestyrelsen havde ikke på forhånd lagt sig fast på nogle aktiviteter, og opfordrede
medlemmerne
til at komme med ideer – se nedenstående:
• Arrangementer for ældre børn
• Far temadag
• Hjælp til mødregrupper, evt. i samarbejde med organisationerne
• Erfaringsudveksling fra ”egne rækker” – evt. som temadag
• Temadag vedr. pubertetsalderen (det kritiske tidspunkt)
• Foredrag med Ruth og datter (for større børn og mødre)

Tak for alle de gode forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Udover ovenstående forslag kom der også en del kommentarer til bestyrelsens arbejde og
forslag
til tiltag:
• Brug for fornyelse
• Hvad vil vi med GEA?
• GEA bør være mere proaktive
• Opfølgning i forhold til PAS‐ordning (meningsudveksling)
• Flere indslag til fagligheden
• Evt. deltagelse ved Amtets orienteringsmøder
Ovenstående punkter vil blive taget til efterretning og drøftet på næstkommende
bestyrelsesmøde.

Valg til bestyrelsen

Signe Hindsberger var på valg som bestyrelsesmedlem og blev genvalgt uden modkandidater.
Charlotte Knoop var på valg som suppleant, og blev genvalgt dog som bestyrelsesmedlem.
Lene Rohde gik af som formand, men blev valgt som suppleant.
Tak til Lene for hendes kæmpe indsats som formand!
Vi mangler fortsat en ny suppleant, som vi vil annoncere efter.
Derudover tilbød Marianne Bonne at ville hjælpe i forbindelse med politiske kampagner samt
gensidig orientering om den politiske situation.
Der blev stillet forslag til at få hjælp fra medlemmerne til faste arbejdsopgaver – bestyrelsen
tager dette til efterretning og drøfter det på næste bestyrelsesmøde.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Ruth Hansen blev genvalgt som revisor.
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant, hvilket der heller ikke har været de foregående år.

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1: § 3, stk. 1 blev enstemmigt vedtaget
Forslag 2: § 3, stk. 2 vedtaget med 13 for, 1 stemte ikke
Forslag 3: § 5, stk. 3 blev vedtaget

Indkomne forslag

Der var ikke på forhånd indkommet forslag fra medlemmer til behandling.

Eventuelt

Bestyrelsen orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en ny brochure.
Tak til Ulla Mose, fordi vi måtte låne skolens lokaler. Og til deltagerne for et godt og
konstruktivt møde.
Til dem, som ikke deltog, skal nævnes, at det var fin underholdning for både børn og voksne
med Tai Chi kursus for børn med Dorthe Kisbye inden selve årsmødet.

