Generalforsamling onsdag d. 19. August 2020
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Deltagere:
Inger Merete Christiansen
Hans Polonius
Poul Jeritslev
Nina Fjelstrup
Kirsten Liljenholt
Leon Buhl
Deltager på Zoom
Mona Maria Fugloy
Mai-Britt Seehusen Raagaard
Generalforsamlingen startede kl. 18:00.
1. Valg af dirigent og referent
Leon valgt til referent
Poul valgt til dirigent
2. Formandens beretning, fremlæggelse og godkendelse
Inger fremlagde formandens beretning med følgende hovedpunkter.
Opfyldelse af NLP Foreningen i Danmark vedtægter i 2019:
Foreningen er paraplyorganisation for alle NLP-interesserede, for alle uddannede NLP-udøvere og
alle NLP-uddannelsessteder i Danmark, og foreningen skal sikre at der skabes endnu større respekt
omkring NLP på alle områder.
•
•
•

Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser ved aktiv profilering af branchen
på en positiv måde.
Foreningen skal arbejde for, at et medlemskab af foreningen af omverdenen opfattes som et
udtryk for sikkerhed, for kvalitet.
Foreningen har endvidere til formål at være et kreativt og dynamisk forum for NLPinteresserede til udveksling af erfaringer og videreudvikling af NLP.

Som formand mener jeg, at vi udfylder med en eller flere aktiviteter inden for hver af de tre formål.
Personligt syntes jeg at foreningen har sat nogle excellent rammer op for foreningens medlemmer.
Poul har været drivkraften bag mange af dem i hans formandsperiode og der er kommet få nye til i
2019 og 2020.
Derudover er vi begyndt at benytte Zoom i året løb har vi selv øvet os på at benytte værktøjet og i
dag er første officielle dag vi benytter det – nemlig her til generalforsamlingen. Vores mål er at alle
NLP-medlemmer i hele landet kan deltage i bestyrelsesarbejdet. Generelt har vi fokus på at sprede
NLP-aktiviteter i hele DK (netværksgrupper i NLP inspirationsgruppen).
Facebookside: Der er nu små 600 medlemmer på siden. Som noget nyt i 2019/ 2020 er det nu
tilladt for medlemmer at markedsføre på foreningens facebook side.
NLP inspirations-gruppe på facebook for alle interesserede: Som noget nyt i 2019/2020 er der
•
•
•

Igangsat NLP netværksgrupper over hele landet
Sat løbende oplæg op
Invitereret medlemmer fra NLP facebookside

Nyhedsbrev: Det er besluttet og aftalt at et nyhedsbrev skal udsendes efter hvert bestyrelsesmøde.
Dette er efterlyst af medlemmer – og vi udsendte det sidste i marts 2020.
NLP træner uddannelsen: NYT i 2019/2020 er at regler for certificering er ved at være klar, men
mangler at blive implementeret
Klager: Der har været flere klager fra NLP-studerende i 2020 – men vi kan ikke gøre noget da
stederne de går ikke er medlem af foreningen.
Hvad skal der ske i resten af 2020 frem til generalforsamlingen:
-

-

Få søsat træner processer
Motiverer medlemmer til at benytte de excellente rammer vi har sat op for dem
Fx opfordre medlemmer til at skrive artikler / indsætte aktiviteter i aktivitetskalender/
motiverer igen mht netværksgruppe i hele landet / få medlemmer til at like og
opfordre venner til at følge vores facebook aktiviteter
Skrive et nyhedsbrev, hvor vi direkte opfordre medlemmerne

Der var ikke bemærkninger til formandens beretning. Godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse og godkendelse
Nina gennemgik regnskabet.
Der har i 2019 været et overskud på ca. 19.000,00 kr.
Der er 37.769,00 kr. i egenkapital.
Regnskabet er godkendt.
4. Fremlæggelse af budget, herunder budget for markedsføring og kontingent for det
efterfølgende år.
Nina gennemgik budgettet for 2020.
Budgettet godkendt.
Nina gennemgik den aktuelle økonomiske situation med baggrund i at året er gået mere eller
mindre, og dermed en oversigt over hvad der er muligt resten af året.
Der har pt været udgifter for 26.000,00 kr. og der er 15.000,00 kr. til resten af året. Det betyder
lige nu, at vi har ca. 50.000,00 kr. i overskud.
5. Eventuelle forslag
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af formand i lige år
Inger genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mona blev valgt ind i bestyrelsen.
Resten af bestyrelsen genvalgt.
8. Valg af suppleanter
Der er ikke suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Leon genvalgt til intern revisor.
10. Valg af medlemmer af evt. fagudvalg
Standardudvalget:
Hans genvalgt
Leon genvalgt.
11. Valg af medlemmer af evt. klagenævn
Hvis der er klager, behandles disse ad-hock.
12. Eventuelt
Diskussion af hvad overskuddet kan anvendes til.
Poul: Online tiltag der kunne anvendes af medlemmer og ny medlemmer så disse bliver
interesseret. Fx korte videoer der kunne lægges på hjemmesiden.
Inger: Coronaen har sat mange aktiviteter på pause. Hvad med at genoptage NLP-dagen. Det er
muligt at der kun kan enkelte gange, men det er en mulighed.
Mai-Britt/Poul: Videoer med små sketches. Hvad er der gået galt, kommunikation.
Inger: Det er vigtigt at motivere medlemmerne til at komme med forslag til tiltag. Hvordan får vi
dem involveret.
Hans: Småvideoer med ”Her er der et problem, og hvordan løser vi det”. Hvad med skolerne der
uddanner mastere. De ligger inden med projekter der kunne anvendes, Der er bl.a. en række af
metaforer i disse som kunne anvendes.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19:20.

Bilag til formandens beretning
1. Markedsføring

Medie/kanal
Hjemmeside

Facebookside

Nyhedsbrev

Aktiviteter
Præsentation af
medlemmer
Aktivitet kalender
Oversigt over
professionelle
NLP blad
Små 600 medlemmer

Status
16 skoler
12 professionelle

Har aftalt at et
nyhedsbrev skal
udsendes efter hvert
bestyrelsesmøde

Igangsat igen i
2019/2020
Efterlyst af medlemmer
– og vi udsendte sidste i
marts 2020.

Igangsat igen i 2020
NYT i 2019/ 2020
Det er nu tilladt for
medlemmer at
markedsføre på
foreningens facebook
side.

2. Kvalitetssikring
Certificerings
standarder

NLP Practitioner udd.
NLP Master udd.
NLP træner udd.

NYT i 2019/2020 –
mangler at blive
implementeret
Har haft flere klager fra
NLP studerende i 2020 –
men kan ikke gøre
noget da stederne de
går ikke er medlem af
foreningen.

3. NLP Forum
Facebook

NLP inspirations gruppe
på facebook for alle
interesserede

NYT i 2019/2020
• Igangsat NLP
netværksgrupper
over hele landet
• Sætter løbende
oplæg op
• Inviterer
medlemmer fra
NLP
facebookside
Beder folk slette oplæg
med reklame

