Referat fra Mindfulnessforeningens generalforsamling den 8. juni 2018
Til stede: Gitte Bowman Bak, Benita Holt Rasmussen, Birte Moksha, Allan Ulrich Thomsen,
Lisa Klint, Ann Ostenfeld-Rosenthal, Helle V. Marker,

Velkomst
Valg af dirigent: Lisa Klint
Referent: Camilla H. Nielsen
Stemmetællere: Ann Ostenfeld-Rosenthal og Helle V. Marker
Årets beretning Birthe Moksha og Allan Ulrich Thomsen:
Projekt mindfulness i skolen er velafsluttet. Rikke Baren Lauritzen har startet en ny forening
’Mindfulness i skolen’, der findes et link på Mindfulnessforeningens hjemmeside under
projekter, hvor man kan hente gratis materiale på www.materialeplatform.emu.dk
Siden 1st marts har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og
deltaget i en Mindfulness workshop speciel designet til deltagerne på Cool Camps for
kræftramte børn og søskende.
Bob Stahl retreat i juni 2017 var meget vellykket og han vil gerne komme til Danmark igen i
2019.
8th EAMBA Meeting of European Associations of Mindfulness mødtes i Madrid i 2017, hvor
formanden deltog, EAMBA er vores forbindelse til de andre Mindfulness foreninger og deres
arbejde. Formanden er forhindret i år og det ser ikke ud til at andre fra bestyrelsen kan deltage
i 2018.
Mindfulness foreningens hjemmeside skal fornyes i 2018.
Bestyrelsen har haft flere møder på Kirsebærgården i 2017 og fortsætter arbejdet i 2018 med
foreningens værdier og forskellige fremtidsscenarier. Bestyrelsen mødes på Skype ca. 4 gange
årligt á 1 time og 2 møder på Kirsebærgården.
Kasserer Gitte Bowman Bak:
Regnskabet er underskrevet af revisor, der er et stort overskud efter Bob Stahl retreat, hvilket
skal bruges i foreningen og af medlemmerne. Da vi er en foreningen skal overskud
kanaliseres tilbage til medlemmerne.
Regnskabet er godkendt.
Valg af nyt medlem til bestyrelses:
Helle Marker stiller op og blev enstemmigt valgt. Helle er etnolog, MBSR lærer og bosat på
Langeland.
Indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer:
• §2 pkt. 6 teksten ændres til ’nationalt og internationalt’
• §3 stk. 1 Teksten ændres til ’de til enhver tid gældende standarder og anbefalinger der
udgår fra center for Mindfulness, UMASS

Referat fra Mindfulnessforeningens generalforsamling den 8. juni 2018
•
•
•
•
•
•

§3 stk. 1 slettes ’7 days Body and Mind
§3 stk. 1 TDI rettes til PTI
§3 medlemsfordele Punkt 2, indsæt ‘herunder annoncering af MBSR og IMP kurser’
Kontingent opkræves forud for hvert år’
§6 stk. 6 bestyrelsens arbejde er som … men der kan i særlige tilfælde aftales
enkeltstående honorar for specifikt aftalte opgaver’
§8 stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasser … mm …
tegnes af formanden og kasser

De indkomne forslag er godkendt.

Ref. Camilla Hartvig Nielsen/august 2018

