Green Care Netværkets Årsmøde 2018
D. 13. marts 2018 på Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Kl. 9-15.30

Hermed invitation til en spændende dag med en god blanding af oplæg,
debat og erfaringsudveksling om Green Care i Danmark.
Første del af dagen byder bl.a på oplægget "Hvordan kan man bruge naturen i Green Care praksis?" Den
erfarne haveterapeut Mia Ebsen vi her dele ud af sin viden og erfaring som haveterapeut og
terapihavedesigner.
Derefter sætter vi fokus på certificering: Hvad er det for en størrelse? Hvilke fordele og ulemper er der ved
certificering? Hvordan kan Green Care Netværket gribe det an? Vi kommer med eksempler fra dansk og
udenlandsk praksis og ser på, hvordan området kan udvikles, uden at det bliver unødigt bureaukratisk.
Sidste del af dagen er der generalforsamling for medlemmer af Green Care Netværket.
Man kan deltage i første del af dagen uden at være medlem af Green Care Netværket, så du må meget
gerne dele invitationen med alle interesserede.
Tilmelding:
Senest d. torsdag d. 1. marts ved indbetaling af ovennævnte beløb på foreningens konto: 8401 1029588.
Pris for deltagelse, inklusive fuld økologisk forplejning:
Medlemmer: 450 kr.
Ikke-medlemmer: 700 kr.
HUSK også, at indbetale årets kontingent, så du kan deltage i generalforsamlingen.
Prisen er kr. 150 for personligt medlemskab, studerende. Kr. 550 for personligt medlemskab og
enkeltmandsvirksomheder. Kr 1200 for landsdækkende organisationer/større virksomheder.
Skriv følgende i kommentarfeltet til din indbetaling: "dit fulde navn" og "Årsmøde".
Hvis du også betaler kontingent/indmeldelse skal du skrive: "dit fulde navn" og "Årsmøde og kontingent".
Vi ser frem til interessant debat og givende samvær med alle Green Care interesserede.
Bedste hilsner
Green Care Netværkets bestyrelse

Årsmøde Green Care Netværket 13. marts 2018 – Program og dagsorden
9.00

Ankomst, kaffe og brød

9.30

Velkomst og rammesætning, formand Carsten Ørting Andersen
- Hvor står foreningen nu, og hvad skal vi i dag.

9.55

Hvordan kan man bruge naturen i Green Care praksis? V. Mia Ebsen,
haveterapeut, terapihavedesigner, sygeplejerske og grundlægger af Grönska.
Spørgsmål /debat.
Kort pause

11.05

Kvalitetssikring og certificering i Green Care v. Carsten Ørting Andersn og
Ella Hilker.
Spørgsmål/debat

12.00

Frokost

12.40-

Walk and talk erfaringsudveksling. Introduktion

12.50

Perspektiverende gå-tur

13.20

Opsamling og konklusioner fra gå-turen
Afrunding

13.40

Kaffepause m frugt/kage

14.00 -15.30

Generalforsamling – kun for medlemmer
Dagsorden (der er ikke indkommet ændringsforslag)
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 til godkendelse samt budget
for 2018
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen indstiller, at der ikke foretages
ændringer i kontingent)
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
o Ændring af vedtægterne fsva foreningens navn og evt ændring af
fristen § 10 stk 2, så den passer med frist for indkomne for slag til
dagsorden.
o Nedsættelse af erfa-grupper for interesserede medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Tre medlemmer og to
suppleanter er på valg. Alle på nær suppleant Marie-Louise Demant
genopstiller)
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

