Referat fra Generalforsamling i foreningen NFKP
Fredag den 8. april 2011 kl. 9.00-10.00
Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Antal deltagere i alt 17.

1. Valg af dirigent
a. Anna Grethe Clausen vælges
2. Valg af referent
a. Sebastian Simonsen vælges
3. Formandens beretning
a. Formanden fremlægger sin beretning, hvoraf det fremgår at bestyrelsen har afholdt
tre møder og arbejdet med to primære opgaver: oprettelse af hjemmeside og
planlægning af heldagsmøder. Beretningen godkendes.
4. Godkendelse af regnskab
a. Per Sørensen fremlægger regnskabet, som viser at foreningen har en sund økonomi.
I 2010 var indtægterne 56.637 kr. Udgifterne var på 39.322 kr., hvilket giver et
overskud for 2010 på i alt 17314 kr. Regnskabet forventes dog først godkendt af
revisor inden 1. juni, hvilket skyldes mangelfulde oplysninger i budget. Godkendelse
vil fremgå af hjemmeside.
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
a. Budget godkendes og kontingentstørrelse fastholdes. Der stilles spørgsmål omkring
regler for moms, hvilket vil blive undersøgt af bestyrelsen.
6. Valg til bestyrelse
a. Marianne Lau, Per Sørensen og Mette Windfeld er på valg og genvælges alle. Anna
Grethe Clausen er på valg men genopstiller ikke. Da der ikke er nogle blandt de
forsamlede som klart tilkendegiver at de ønsker at opstille, beslutter
generalforsamlingen, at den ledige suppleant plads kan besættes af bestyrelsen.
7. Ingen indkomne forsalg
8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver
a.
b.
c.
d.

Mette W. synes der skal være henvisninger til relevant litteratur på hjemmesiden.
Ellids K. synes at danske publikationer skal fremgå på hjemmesiden.
Generelt ønske om at styrke forbindelsen til de nordiske lande.
Mulighed for idebank, som bl.a. læge stud. kan bruge i forbindelse med
forskningsopgaver.
e. Styrkelse af netværket i Dk. Hvad er der i gang på de forskellige centre.
f. Mulighed for debatforum på nettet.
g. Fremlæggelser af projekter fra centrene, hvor der ønsker øget kommunikation både
fra bestyrelse til centre og fra centre til bestyrelse.
h. Centrenes kontaktpersoner skal fremgå på hjemmesiden. Susanne R. følger op på
dette.
9. Ideer til kvalitetssikrings- eller forskningssamarbejde
a. Intet
10. evt.
a. Herunder bemærkes det, at der skal vælges en revisor. Valget falder nok engang på
Ellids Kristensen.
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