Referat af årsmøde 26. september 2010 kl. 13.15
Sted: Ryparken Lilleskole

Dirigent: Charlotte Posselt
Referent: Signe Hindsberger
Stemmetællere: Der var enighed om at udelade dette.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev pga. formand Linda Berkowitz’ fravær læst op af Lene Rohde.
Beretningen, som er vedlagt dette referat, blev godkendt uden bemærkninger.
Debatten drejede sig især om GEA’s fremtid set i lyset af det lave antal deltagere i foreningens
arrangementer i det forgangne år og de mange afgående bestyrelsesmedlemmer.
Flere foreslog, at den kommende bestyrelse kontakter alle tidligere medlemmer af GEA med en
opfordring om at gentegne medlemskab for at støtte arbejdet. De fleste mente, at det ville
være en god idé at sende brevet med snail-mail vedlagt årsmødereferat, beretning og girokort.
Flere sagde, at de ikke selv havde brug for GEA lige nu, men fortsat gerne ville støtte med
deres medlemskab, og at de kunne forestille sig, at andre har det lige sådan.
Signe Hindsberger fandt det trist med al den passivitet og sagde, at hun nok ikke vil fortsætte
som medlem, hvis GEA hverken laver politisk arbejde eller arrangementer, der er relevante for
hendes familie.
Marianne Bonne foreslog desuden, at der udsendes bestyrelsesreferater og billeder fra
arrangementer ud til medlemmerne.
Det kom også til en debat om, hvad man skulle stille op, hvis der ikke kunne vælges en
fuldtallig bestyrelse for det kommende år.
Ruth Hansen betegnede det som et dårligt signal at nedlægge foreningen og udtrykte frygt for,
at nogen så kunne få den tanke også at nedlægge eneadoption.
Lene Rohde understregede, at det vil kræve meget at nedlægge og senere eventuelt
genopstarte GEA. Hun foreslog derfor et forum i tilknytning til hjemmesiden og en hvilende
forening med en bestyrelse, der bare skulle bestyre hjemmesiden og arrangere årsmøde.
Signe Hindsberger foreslog en ekstraordinær generalforsamling, hvortil alle tidligere
medlemmer skulle indbydes.
Sagen om det særlige børnetilskud, som tidligere på året blev afvist af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, blev også berørt. Marianne Bonne betegnede afvisningen som en
stor overraskelse og understregede, at der er grobund for fortsat at arbejde med sagen
politisk. Spørgsmålet er, hvor folketingspolitikerne nu står.
Der var ros til den nye hjemmeside www.eneadoption.dk, men også forslag om at den løbende
aktualiseres med bl.a. fotos. En mulighed for at abonnere på nyt fra hjemmesiden fx en gang
om måneden blev også foreslået.

Godkendelse af regnskab

Charlotte Knop gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Marianne Bonne spurgte, hvorfor GEA sparer op. Charlotte Posselt svarede, at der skam havde
været planer om at bruge pengene, men at temadagen måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

Budget og kommende aktiviteter

Budgettet blev godkendt.
Charlotte Knop sagde, at der er penge på kontoen pga. de aflyste arrangementer i det
forgangne år. Derfor er der afsat et større beløb til aktiviteter, som fx kan bruges på at
forbedre hjemmesiden, så der kan indsættes billeder, og så folk selv kan udprinte eller
indsende tilmeldingsformular derfra.

Det blev forslået, at der bliver mulighed for at tage børn med til arrangementet med Ruth og
Janne Hansen den 14. november kl. 14-16 i Valby Kulturhus – evt. således at større børn kan
høre på og mindre opholde sig i en legestue ved siden af.

Valg til bestyrelsen

Marianne Bonne, Hanne Damstoft Nielsen og Gitta Wörtwein blev valgt til bestyrelsen.
Derudover fortsætter Signe Hindsberger og Charlotte Knop, der ikke var på valg, i bestyrelsen.
Ingen stillede op til de to suppleantposter, så den nye bestyrelse blev opfordret til at selv at
forsøge at skaffe et par suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Ruth Hansen blev genvalgt. Der blev lige som de senere år ikke valgt nogen suppleant.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Eventuelt

Marianne Bonne foreslog, at nogle repræsenterer GEA på generalforsamlingen i Adoption &
Samfund den 6. november. Hun gjorde desuden opmærksom på, at GEA muligvis kan få gratis
kuverter der.
Det blev foreslået, at GEA i lighed med tidligere år opfordrer medlemmerne til at deltage i den
julefest, som Adoption & Samfund København + Københavns omegn arrangerer på
Frøbelseminariet lørdag den 27. november kl. 14.
Marianne Bonne foreslog, at GEA sender julekort til medlemmerne.
Ved et tidligere årsmøde var der flertal for, at GEA’s arrangementer kun skulle være for
eneadoptanter. Men nu talte flere for samarbejde med Adoption & Samfunds lokalforeninger
pga. den ringe tilslutning til GEA’s egne arrangementer. Signe Hindsberger foreslog således, at
temadagen om skolestart og teenageårene, som måtte aflyses, i stedet gennemføres i
samarbejde med Adoption & Samfund København.
Den nye bestyrelse blev opfordret til at forsøge at hverve medlemmer ved at forsyne
statsforvaltningerne, de formidlende organisationer og Adoption & Samfund med flyers, foldere
e.l. om GEA.
Deltagerne udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen i år havde sørget for forplejningen i
modsætning til tidligere, hvor der har været sammenskudsgilde.
Charlotte Posselt takkede for en god generalforsamling, som blev indledt med en god gang
musikalsk gymnastik med RytmikGrete.

