Referat af generalforsamling, den 13.5.2016 v. Ann
1.Valg af dirigent - Lene
2.Valg af stemmeoptællere – Lone og Tara
3.Valg af referent – Ann
4.Meditation
5.Formandens beretning:
Året der gik: Rikke Braren Lauritzens projekt, udvidelse af foreningen?, etik seminar, nye
lærere fra DCM, henvendelse fra Politiken ang fælles sundhedsplatform. Hvordan skal vi
gribe disse forandringsprocesser an? Skal vi ha’ udvidet vores visioner? Hvad skal vi bruge
vores kræfter på?
Vores kasserer gennem to år træder ud af bestyrelsen efter at have udført et stort arbejde,
og vi skal have en løsning på det. Tak til Jane for hendes store arbejde.
Beretningen blev godkendt.
6. Fremlæggelse af regnskab. (Birthe fremlægger for Jane)
Rikkes projekt økonomi blev diskuteret. Regnskabet er godkendt med forbehold for, at revisor
Bodil Johanne ser og godkender bilagene for Skole-projektet, og en regnskabsopstilling.
7. Beretning om etikudvalgets arbejde v. Benita. Susanne Bruggisser, Stella Lützner og Alice
Kjeldsen udgør udvalget, men de vil gerne være to mere. Susanne: vi har møde på mandag, hvor vi
regner med at komme med et færdigt forslag til en tekst, som skal på foreningens hjemmeside.
Birthe foreslår, at udvalget med navne kommer på hjemmesiden.

Rest referat generalforsamling v. Tara
Visioner for foreningen.
Udvidelse af foreningen. Der blev præsenteret forskellige løse udkast til modeller for en udvidelse
af foreningen. Der er et udvalg, der arbejder på det. Der arbejdes stadig på at få mærket efter og
undersøgt, hvad de forskellige udvidelsesmodeller vil få af konsekvenser både på kort og lidt
længere sigt. Det er en global trend at åbne op for, at der er flere veje ind til Mindfulness og den
er vi generelt interesseret i at følge. Vi skal balancere imellem ikke at blive for snævre og
ekskluderende og på den anden side sikre en vis kvalitet og sikre det arbejde, der allerede er lavet
i foreningen. Udvalget mente, at vi måtte udvikle en særlig dansk model, der tager udgangspunkt i
den måde, vi arbejder på i Danmark.
Første skridt kunne evt. være at åbne op til MBCT og andre MBI´s
Der er flere andre Mindfulness skoler i Danmark, hvor de studerende har taget initiativ til at starte
foreninger op for de færdiguddannede. Spørgsmålet er om det er vejen frem at lave flere små
foreningen i Dammark, eller om vi evt. kunne finde en måde at samle kræfterne?
Umiddelbart kunne det være en idé for Mindfulnessforeningen at indkalde til et stor-møde for alle
de forskellige skoler i Danmark, for at få et billede af, hvor vi står hver især, og hvad der er

interesse for og behov for omkring et evt. samarbejde, netværk, paraplyorganisation eller forening
eller noget helt andet. Vi må trods forskellighed have en fælles passion for Mindfulness.
Udvalget arbejder videre.
Valg til bestyrelsen.
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Allan Ulrich Thomsen
Lene Bang-Jensen
Merethe Morgen
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Stiller op

Bodil Johanne Jørgensen

Stiller op til suppleant

Alle blev enstemmigt valgt Så bestyrelsen er nu: Ann, Benita, Birthe, Gitte, Allan, Lene, Merethe og
Bodil Johanne som Suppleant.
Der blev ikke valgt en revisor og bestyrelsen skal finde en der vil være revisor for foreningen.

