
Generalforsamling i Green Care Netværket

Dalum Landbrugsskole den 13.03.2018

Deltagere: 20 af foreningens medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Niels valgt som dirigent.  Sven valgt som referent. Dirigenten beretter at generalforsamling er indkaldt efter
de gældende regler og tidsfrister, og dermed er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Carsten Ørting

Beretning er vedlagt som bilag Kommentarer fra salen: I har nået virkeligt meget i det forgangne år – Husk 
at styrke sekretariatsfunktionen for at komme bredt ud. Beretningen enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab samt budget 2018

 Regnskab samt budget 2018 er vedlagt som bilag. Årsregnskab er godkendt - Budget 2018 er godkendt 
efter drøftelse af beløb afsat til kurser samt til ansøgning af fonde. 

Forslag fra formanden budget 2018 at Hjemmesiden nedjusteres med 5000 KR samt at vi afsætter 5000 kr 
til et nyt bogføringsprogram under kontorartikler

Indtægter i budgettet forøges så de ender på 56.500kr.

Med ovenstående ændringer er budgettet enstemmigt godkendt med en balance på 56.500kr

4. Fastsættelse af kontingent 2018

Bestyrelsen indstiller til at kontingentsatserne fortsætter uændret i 2018. Forslaget er vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag 

a. 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.
 Forslaget er enstemmigt godkendt 

b. Nedsættelse af 3-4 erfagrupper for interesserede medlemmer.
Bilag vedr ERFA grupper omdelt på Generalforsamlingen. Bred drøftelse om igangsætning 
af Erfagrupper- enkelte medlemmer mener at det er for tidligt i foreningens liv at starte 
grupper – samt at det er et højt ambitionsniveau der er beskrevet. Vigtigt at Erfagrupper 
ikke nødvendigvis er lokalt forankret men også kan gå på tværs af landet, samt at de også 
kan være temabaserede.
Drøftelse af mødesekvensen samt nødvendigheden af at grupperne melder tilbage til 
bestyrelsen.
Generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at arbejde videre med oprettelse af tema /lokalt 
forankrede Erfagrupper samt at udarbejde et præcis kommissorium for gruppernes 
tilbagemelding til bestyrelse/netværk og arbejde.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (tre medlemmer og to suppleanter er på valg)
Ella, Karl-Erik, Gitte genopstiller og bliver valgt. Marianne genopstiller som suppleant og bliver valgt – 
Bjarne Clemmensen er valgt som ny suppleant 



7. Valg af 2 revisorer 
 Niels Hilker havde trukket sig som revisor, da Ella i sin tid blev valgt som kasserer. Otto 
Lægaard genvalgt og Galina Plesner nyvalgt.  

8. Eventuelt


