Referat af årsmøde 28. september 2013

Sted: Østerbro Lilleskole

Tilstede fra bestyrelsen: Charlotte Knop, Gitta Wörtwein og Maria Thomassen
Deltagere: yderligere 5 til stede
Valg af ordstyre: Gitta Wörtwein

Formandens beretning
Charlotte taler med tilbageblik på året som gik.
Godt år for eneadoptanterne, som i høj grad kan takkes A&S. GEA er blevet tydeligere og
derved en større respekt for det arbejde vi laver.
Vi har kæmpet for at vores medlemskab skulle nedsættes til halv pris i A&S men uden resultat
og lader det nu ligge.
Charlotte beder Maria fortælle om FB-gruppen.
Hjemmesiden
Hjemmesiden redigeres af Birgitte Sundwall.
Forårets landsmøde i A&S har vi været fint repræsenteret, hvilke har gjort os tydeligere. I
bladet er vi med hver gang. Vi laver et årshjul/aktivitetskalender med aktiviteter igennem året.
Ventetiden
Det er vigtig for ventende at danne netværk og derfor godt at møde op i GEA.
Diskussion om hvad vi kan gøre for at få medlemmer med i de forskellige aktiviteter?
Gitta taler om, at det måske er vigtigere med faglige inputend med sociale med børn
Arrangementer
Ventecafe:
Tilmelding til cafe møderne skal være per e-mail ellers er det for uforpligtende.
Der skal være et privat rum til at mødes i så ikke andre kan høre hvad vi snakker om.
Der kan også være et tema for disse møder.
Ventecafe kan godt være ventecafe men behøver ikke være på en kaffe, men må gerne have
fagligt indhold og være et andet sted.
Det skal være ting der er relevant for enlige.
Arrangementer med faglighed skal være sådan, at man kan have børn med. Mødrene må
vurdere om deres børn kan være med til mødet, eller kan blive passet i et tilstødende rum,
eller om de helst skal blive hjemme og blive passet, af en de kender. Tilbuddet for at få
børnene med skal være der, så vi ikke udelukker nogen.
Det faglige indhold skal være relevant for eneadoptanter.
Far-arrangement efterlyses igen, dvs. arrangement om hvad den manglende far betyder for
vores børns udvikling, og hvordan man kan takledenne problemstilling.
Charlotte efterspørger nogen fra Jylland og på Fyn til at være tovholder for GEA.
Charlotte takker af. GEA takker for en langvarig og ihærdig indsats.
Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab og budget
Gitta forelægger regnskab og budget og det bliver godkendt.
Valg til bestyrelsen
Formand Charlotte og næsteformand Trine holder op.
Gitta er ikke på valg (almindelig medlem, kasserer)
Signe holder op (almindelig medlem, sekretær)
Maria er ikke på valg, almindelig medlem.
Charlotte O. genopstiller ikke, hun var suppleant.
Vi skal helst bruge 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valget falder på:
Formand: Gitta (på valg næste år, 2014)
Næsteformand: Charlotte Knop (valgt for et år i 2013 - formidler kontakten til AogS videre)
Sekretær: Mette (valgt i 2013 for to år)
Kasserer: Jeanette (valgt i 2013 for to år)
Medlem: Maria Thomassen (valgt i 2012 for to år, skal på valg i 2014 - facebook, rådgivning)
Medlem: Mie (valgt for to år fra 2013 - kontakt til AogS)
Suppleant: Kristine (valgt for et år – ventecafe)
Suppleant: Pernille Brunse (valgt for et år - et arrangement, måske teater)
Revisor: Ruth Hansen
Delegerede til A&S generalforsamling i Fredericia, den 2. nov., kl. 13 til 15: Charlotte Knop,
Mie, og Mette vil gerne med. Vi må stille tre delegerede. A&S betaler kørsel.
Første bestyrelsesmødeaftales til tirsdag, den 8.10., kl. 19, hjemme hos Gitta Wörtwein,
Tåsingegade 36 1.tv., 2100 KBH Ø.

