Referat
Ordinær Generalforsamling i
Stimulastik foreningen
Lørdag d. 15. marts 2014 kl. 15.30 til ca. kl. 16.30 i
Børnecenter København, Kastelsvej 60, 2100 København Ø
Foredrag: Spædbørnsmassage, tidlig kontakt og nærvær v. Inge Hartelius (cand. mag.
i dansk og legemsøvelser) blev afholdt til inspiration for medlemmer af Stimulastik
foreningen samt gæster, hvor 23 personer så en fin præsentation af emnet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Dirigent: Kia Ehlers, der kunne bekræfte korrekt indkaldelse af denne GF
Referent: Lisbet Sørup, der vil udsende referatet direkte til sponsorer og til Etf.
(Ergoterapeut-foreningen), der ønsker det lagt på deres hjemmeside. Medlemmer kan
se referatet på www.dgigroupcare.dk eller få det sendt direkte ved forespørgsel på
Lisbet@stimulastik.dk
2. Bestyrelsens beretning v. formand Solvej Darré
Godkendes
3. Kassererens beretning: Regnskab 2013 v. Ditte Kruse
Regnskabet er blevet godkendt af revisor Trine Kofoed-Rasmussen og blev
præsenteret uden kritiske kommentarer fra forsamlingen.
Stimulastik regnskab kan ses samme steder som referat af GF.
4. Fremlæggelse og diskussion af budget 2014
Budget præsenteres, hvor der diskuteres medlemsarrangementer og modernisering af
foreningens kommunikation. Budget godkendes af forsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent 2015
Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent på 100 kr. for 2015. Dette
godkendes af forsamlingen.

6. Indkomne forslag
A. Kommunikation i foreningen (bestyrelsen)
Bestyrelsen ønsker, at der skal ske en fornyelse i foreningens muligheder for at
kommunikere internt og eksternt. Dgigroupcare har undervejs givet visse
besværligheder for både bestyrelse og medlemmer, og er muligvis ved at blive
nedlagt som medie. Der diskuteres i forsamlingen forskellige alternativer med fordele
og ulemper. Her nævnes facebook, mailliste, googledot, dropbox og en udvidelse af
vores eksisterende hjemmeside. Det besluttes at dette punkt skal prioriteres i den nye
bestyrelses arbejde.
B. Afholdelse af Stimulastik arrangementer i hele Danmark (bestyrelsen)
Der har i løbet af året været henvendelser fra medlemmer med ønsket om, at
Stimulastik bliver spredt mere ud til resten af landet. Det kunne omhandle kursus,
temadage, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, der blev placeret i provinsen.
I diskussionen nævnes at Solvej og Ingrid meget gerne rejser til provinsen eller til
udlandet for at undervise på Stimulastik kursus, hvis der skaffes lokaler og indregnes
rejseudgifter i kursusprisen. Temadage kan afholdes, hvor foreningen har mulighed
for at give underskudsgaranti eller høste overskuddet, hvis bestyrelsen inddrages i
annoncering og beslutninger om kriterier for afholdelse af temadagen.

7. Valg af bestyrelse:
Solvej Darré (formand) blev genvalg
Ingrid Hallas-Møller blev genvalg
Hafdis Sverrisdottir, nyt bestyrelsesmedlem
Desuden består bestyrelsen i det kommende år af Julie Wolf Broge og
Lisbet Sørup (sekretær), som begge ikke var på valg ved denne GF.
Valg af suppleanter:
Ditte Kruse og Kia Ehlers blev valg
(suppleant), som modtager genvalg

8. Valg af revisor:
og revisor-suppleant:

Trine Kofoed-Rasmussen
Susanne M. Mortensen

9. Eventuelt
a) Kunne kontingentbetaling moderniseres ?
Kontingentet betales altid med kalenderåret, men det er ofte vanskeligt at få
beløbet indkasseret og besværligt for nogle medlemmer at få betalt. Forslag
fra forsamlingen nævner Mobile Pay og Netbank samt evt. hjælp til
kassereren med at få opkrævet kontingentet.
b) Bestyrelsen nævner ønsket om et tættere samarbejde med de Faglige
Netværk i Ergoterapeutforeningen. Lene Barslund og Helle har ønsket at få
informationer og dette referat tilsendt direkte, hvilket sker via Solvej.

Konstituering:
Den nye Stimulastik bestyrelse incl. 2 suppleanter afholder første bestyrelsesmøde
tirsdag d. 20. maj 2014 på PhMetropol, Sigurdsgade 26, 2100 København Ø kl. 16.
Her fordeles bestyrelsesposterne og dette meddeles efterfølgende til alle medlemmer
af foreningen Stimulastik på mail og på dgigroupcare.dk

Med venlig hilsen
24.4.2014
Lisbet Sørup
sekretær

