Referat af årsmøde 30. september 2012
Sted: Østerbro Lilleskole

Dirigent: Trine
Referent: Signe Hindsberger
Stemmetællere: Jeanette Hyldal Vollmer og Mette de Voss
Antal deltagere: 14 voksne (5 uden børn) og 12 børn

Bestyrelsens beretning (bilag 1)

Formand Charlotte Knop aflagde beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger.
Der blev spurgt, om der findes tilsvarende foreninger i Norge og Sverige. Det gør der, og links
til deres hjemmesider kan findes på Adoption & Samfunds hjemmeside.

Godkendelse af regnskab (bilag 2)

Gitta Wörtwein gennemgik regnskabet, Regnskabet går op. Kassebeholdningen er på
10.693,90 kr.
Foreløbig har 37 betalt kontingent.

Budget og kommende aktiviteter (bilag 3)

Gitta Wörtwein fremlagde budgettet, der blev godkendt uden bemærkninger.
Hun lovede at styre bestyrelsens aktivitetsniveau med hård hånd, så udgifter og indtægter
kommer til at balancere.
Gitta: Kunne vi få en ny konstruktion, hvor vi indgår i Adoption & Samfund på lige fod med
lokalforeningerne, således at vi ikke selv opkræver kontingent, men får et bidrag som svarer til
antal eneadoptanter.
Signe: Så mister vi selvstændigheden. Jeg tror ikke, A&S ved, hvem der er eneadoptanter
Med henblik på at hverve flere medlemmer blev det foreslået, at GEA sørger for at have
brochurer liggende på fertilitetsklinikker, i statsforvaltninger og hos de formidlende
organisationer, samt at GEA er repræsenteret på AC’s og DanAdopts informationsmøder og på
fase 2-kurserne.
Gitta Wörtwein præsenterede også bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år.

Valg til bestyrelsen og suppleanter

Charlotte Knop oplyste, at bestyrelsen holder 4-5 møder om året med børn, og at arbejdet
fordeles mellem medlemmerne.
Gitta Wörtwein og Maria Thomassen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år.
Trine blev valgt som bestyrelsesmedlem for et år.
Anne-Mette Arvad Hansen og Charlotte Olesen blev valgt som suppleanter.
Charlotte Knop og Signe Hindsberger var ikke på valg.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Ruth Hansen blev genvalgt som revisor.
Jeanette Hyldal Vollmer blev valgt som revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Eventuelt

a) Forslag om, at foreningen skifter navn til fx Eneadoptant.dk eller
Eneadoptantforeningen, da det ikke er indlysende, hvad forkortelsen GEA står for
b) Forslag om, at årsmødet flyttes til oktober igen. Det vil dog kollidere med
Kinaforeningens dragedag
c) Forslag til arrangementer, hvor GEA-medlemmer byder ind som oplægsholder, evt. i
samarbejde med fagfolk:
•
•
•
•
•
•
•

Special-need børn (evt. I samarbejde eller med invitation til de formidlende
organisationer)
Tilbagerejse med barn/børn
Fantasifar, hvem er far, hvem er min far og hvorfor har jeg ingen far.
Henterejser og den første tid
Foredrag om tilknytning
Forberedelsesrejser og frivilligt arbejde i ansøgerland
Anbefalinger af litteratur i ventetiden

d) Dialog med sundhedsplejerskerne i og omkring Københavns Kommune
e) Fremtidig strategi for GEA som interesseorganisation
f) Rekruttering af medlemmer, evt. at byde ind til landemøder og infomøder hos de
formidlende organisationer, hvor GEA medlemmer holder et kort oplæg
g) Mødregrupper: Hvordan etableres de og gode råd i den forbindelse

Valg af delegerede til Adoption & Samfunds generalforsamling lørdag 3.
november 2012
Charlotte Knop, Gitta Wörtwein, Mette de Voss og Marianne Østergaard

