
Referat af generalforsamling den 13. marts 2017 
 
Generalforsamlingen startede med at Poul præsenterede den nye hjemmeside, og gennemgik de enkelte 
dele den er sammensat af. 
 
Derefter holdt Inger et spændende indlæg. 

Den ordinære generalforsamling dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent og referent  

Leon blev valgt til dirigent. 
  
2. Formandens beretning, fremlæggelse og godkendelse  

Poul fremlagde beretning: (se herunder). 
 
3. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse og godkendelse  

Poul fremlagde regnskabet for Nina der var syg. Godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget, herunder budget for markedsføring og kontingent for det efterfølgende år. 
Poul fremlagde budgettet for Nina der var syg.  
Der er forskellige udfordringer i budgettet, men bl.a. den ny hjemmeside skulle gerne være med til at 
trække flere medlemmer og bedre annoncesalg. 
 

5. Eventuelle forslag 
Forslag: forhøjelse af kontingent for professionelle og skoler til 1200 kr. og 3600 kr. 
Interessemedlemmer er det samme. 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
Forslag: Associerede medlemmer kunne være med i foreningen, fx boghandlere m.v. der kunne have 
interesse i at annoncere. 
Generalforsamlingen opfordre Poul til at arbejde videre med ideen.  
 

6. Valg af formand i lige år 
Ikke i år. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Mona Maria úr Fugloy blev valgt ind i bestyrelsen. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgt.  
 

8. Valg af suppleanter 
Maibritt genvalgt 
 

9. Valg af revisor & revisorsuppleant 
Leon genvalgt  
 

10. Valg af medlemmer af evt. fagudvalg 
Hans genvalgt til standardudvalget 

 
11. Eventuelt 
 
 
 



Ad. Pkt. 2. 

Formandsberetning 13-3-2017 – Poul Jeritslev 

Sidste år stillede vi 6 punkter op, som vi ville arbejde videre med, og jeg vil gerne give en 

status: 

1. Vi har fortsat væksten af likes og følgere på vores Facebook-side, hvor vi for et par 

dage siden netop har rundet de 500, som var målet. 

2. Vi har skabt et nyt NLP magasin online – til erstatning for det tidligere trykte, dyre og 

nu nedlagte NLP Posten. NLP Magasinet, som det kom til at hedde, er foreningens og 

medlemmernes talerør udadtil, og indgår som del af vores markedsføring af NLP, NLP 

Foreningens medlemmer og NLP foreningen selv, fremover. 

3. Vi har inddraget skoler og professionelle mere aktivt i vores kommunikationsarbejde, 

bl.a. gennem delinger og promovering gennem Facebook. 

4. NLP Magasinet er først lige kommet på plads, og forventet annoncesalg – den mere 

business relaterede del af budgettet – er derfor først nu i sin opstart. Og det er der 

taget højde for i det kommende budget. 

5. Mere NLP i provinsen – vores intention om at udbrede NLP-interessen gennem lokale 

arrangementer rundt om i landet – er ikke kommet rigtig i gang, bl.a. af 

budgetmæssige årsager. Med de tiltag, jeg lige har nævnt, har vi til gengæld skabt en 

god platform, så vi kan gøre intentionerne til handling. 

Jeg vil derfor foreslå, at vi fremover holder generalforsamling i København og 

provinsen, skiftevis hvert andet år, og inddrage vore skole/pro-medlemmer i 

afholdelsen og facilitering. 

Flere har vist interesse for dette, så generalforsamlingen i marts 2018 bliver holdt i 

provinsen. 

6. Vi havde også en ny hjemmeside på listen, som sidste punkt og som et langtidsmål. 

Nu har vi allerede fået den, sammen med det nye NLP Magasinet, som en rigtig god 

samlet aftale – godt hjulpet på vej af velviljen fra Jakob fra T3CMS, vores digitale 

hjemmeside og NLP Magasinet leverandør. 

SMARTØF virker! 

Hjemmesiden og NLP Magasinet 

Vores satsning på de digitale og sociale medier skyldes hovedsagelig den manglende tilslutning 

til de fysiske arrangementer, vi gennem årene har forsøgt at stable på benene. 

NLP Dagen i september kørte kun 2 gange, og netværksmøder for professionelle kom aldrig 

rigtig i gang. 

Med ovenstående plan og gennemførte tiltag, kan vi nu forhåbentlig på én gang nå både 

bedre, bredere og mere specifikt ud til de forskellige interessenter, som kan have glæde af 

mere NLP i hverdagen – både til personlig udvikling og som del af NLP foreningens virke som 

paraplyorganisation for NLP Skoler og Professionelle i Danmark. 

Vi har fået accept fra flere af vore NLP skoler på, at  

1) de vil give en god medlemsrabat (500 kr.) på deres NLP Practitioner og Master 

uddannelser 

2) de vil gerne bidrage med nogle ”fribilletter” til nogle af deres korte kurser, som vi kan 

bruge i vores markedsføring af de godkendte NLP uddannelser, og 

3) vi vil her i foreningen, lave en lille ny NLP-Guide, som velkomstgave til nye 

medlemmer. 

Det giver nogle helt konkrete medlemsfordele for interessemedlemmer – fordele, som vi 

tidligere har haft lidt svært ved at kommunikere ud. 

 



Medlems-status 

Som nævnt sidste år, er vi reelt startet fra scratch, fordi der gik kage i vores ”smarte” NETS 

opkrævningssystem, som vi måtte droppe. 

Lige nu har vi 12 aktive NLP skoler på skolelisten og omkring 20 NLP professionelle 

medlemmer – og som det ses i budgettet, har vi en målsætning om, at vi her i 2017 vil 

tiltrække endnu flere medlemmer – skoler, professionelle og interessemedlemmer. 

Vores revisor og regnskabsansvarlige, Nina Fjelstrup, sørger nu for, at opkrævning af 

medlemskontingenter kører som det skal, og med den opfølgning, der skal til. 

Tak for det, Nina. 

Og med de nye tiltag, får ALLE vores medlemmer RIGTIG meget for pengene. 

Bestyrelsen 

Jeg vil også gerne sige tak til hele bestyrelsen, som har holdt ved, og trods modgang viser 

rigtig NLP ånd – at vi godt kan  

1) tage udfordringerne, som de kommer 

2) gøre noget nyt, når noget ikke fungerer, og  

3) tage det roligt, uden at give op. 

Tak for det, alle sammen. 

Specielt vil jeg sige tak til vores næstformand, Inger, som har kastet sig frisk ind i debatten og 

optimeret vores kommunikation på specielt Facebook, med deling af egne erfaringer, gode 

visualiseringer og modeller, og delinger af sjove og lærerige NLP relevante emner, billeder og 

videoer. 

Tak for det, Inger. 

Til sidst vil jeg blot opfordre til, at vi alle sammen giver en hånd med – og jeg vil gøre mit til, 

at det kommende år bliver det mest opløftende og spændende NLP år, vi har oplevet i lang tid. 

- Skriv en artikel til NLP Magasinet - om dig selv, det du gør med NLP, hvordan det virker 

– eller hvad du nu mener, vil være NLP relevant og interessant for nysgerrige 

mennesker 

 

- Del dine aktiviteter på hjemmesiden – med det nye system er det enkelt og hurtigt at 

gøre 

 

- Støt dig selv ved at støtte NLP foreningen, det er DIN forening 

 

- Fortæl os, hvad du vil have mere af som medlem, og vær selv aktivt med i den 

forandringsproces, du gerne vil opleve. 

Så skal vi nok gøre vores del. 

Jeg vil hermed slutte min beretning og overgive den til generalforsamlingens evaluering og 

godkendelse. 

Poul Jeritslev  

Formand NLPF 

København, mandag den 13. marts 2017 

 


