Generalforsamling den 14. Marts 2019
Referat
Til Stede:
Hans, Inger, Kirsten, Poul, Nina, Bente, Morten, Leon

1. Valg af dirigent og referent
Leon blev valgt til begge poster.
2. Formandens beretning, fremlæggelse og godkendelse
Poul fremlagde formandens beretning. Denne er vedhæftet referatet som bilag 1.
Kommentarer:
Bente forespurgte til nyhedsbrevet. Poul kunne berette, at der ikke havde været nyheder, og derfor ikke
noget nyhedsbrev.
Bente havde kommentarer vedrørende digitale kurser m.v. som hun ikke vurderede, var mulige, bl.a. da
NLP kræver rapport.
Inger forespurgte om det var noget Poul havde spurgt rundt om.
Poul kommenterede, at det primært er hans egne tanker, men at det var tanker der kunne arbejdes
videre med fx ved øve-aftener.
Inger tilslutter sig Bentes kommentarer, men vurderer, at der er visse muligheder som der burde
arbejdes videre med. Ideen om møder virtuelt kunne være en god ide.
Hans er modstander af digital NLP-uddannelse, da man ikke får alle delene med bl.a. kropssprog m.v.
der gør at den samlede kommunikation ikke kommer med. Han går ind for de andre ideer.
Bente, NLP-dag? Poul, det har ikke været planlagt NLP-dag i 2018. Bente mangler at der sker mere i
foreningen, det kunne være små videostumper eller tilsvarende. Noget der giver mere viden om hvad
NLP er, og giver appetit.
Morten fik inspiration bl.a. ved at låne og se filmene med Helene og Jack.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse og godkendelse
Nina fremlagde regnskaber. Regnskabet har ligget på hjemmesiden siden indkaldelsen til
generalforsamling. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.
Godkendt

4. Fremlæggelse af budget, herunder budget for markedsføring og kontingent for det
efterfølgende år.
Der er pt et underskud i forhold til budget på ca. 25.000,00 kr. Poul tager telefonisk fat i dem der ikke
har betalt på trods af rykker.
Nina holder øje med indbetalingerne.
Bente forespurgte til hvad de 24.000,00 kr. til webmaster mv. går til.
Poul kommenterede, at de bl.a. gik til deling på Facebook og opdateringer. NLP-magasinet ligger stille på
grund af, at der ikke er nogen der skriver artikler.
Bente mente at de bør laves indlæg på hjemmeside og Facebook.
Hans mente at fx 4 nyhedsbreve om året ville fremme aktiviteterne.
Bente efterlyser fx 4 nyhedsbreve om året der giver et minimum af oplysninger om foreningens virke.
Poul: Er det bestyrelsen der skal aktivere medlemmerne, eller er det medlemmerne der skaber aktivitet i
foreningen??
Bente: Hvad er konsekvensen af ikke at betale kontingent.
Poul: jf. vedtægterne skal man melde sig aktivt ud for ikke at betale.
Inger ønsker at bestyrelsen ser på budgettet når der er gået et halvt år for at følge op.
Budgettet godkendt af generalforsamlingen.
5. Eventuelle forslag
Bestyrelsen har ikke forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af formand i lige år
Inger Christiansen valgt med opbakning fra bestyrelsen og generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, er genvalgt.
8. Valg af suppleanter
Suppleant er genvalgt
9. Valg af revisor & revisorsuppleant
Leon er intern revisor
10. Valg af medlemmer af evt. fagudvalg
Certificeringsudvalget: Leon og Hans er genvalgt

11. Valg af medlemmer af evt. klagenævn
Ad hoc
12. Eventuelt
Inger ønsker faste møder over året. Dette er der opbakning til. Inger indkalder til næste møde.
Nina jf. vedtægterne skal der afholdes mindst 4 møder årligt.
Næste konstituerende bestyrelsesmøde er den 4. april kl. 18:00 på TI lokale 2.1.2.
Poul vil gerne have en diskussion om hvorvidt det er muligt at certificere professionelle.
Afslutningsvis vil bestyrelse og generalforsamling gerne takke Poul for hans arbejde som formand.
BILAG 1
Formandens Beretning – NLPF Generalforsamling 14. marts 2019
Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle i bestyrelsen, for samarbejdet i året der gik, specielt
-

for at insistere på og udbrede den værdi, NLP giver os NLP’ere på alle planer
for kontinuerligt at fortælle om dette på nye måder
og for at holde ved og holde ud

2018 har været et udmærket og positivt år for NLP-Foreningen.
Jeg har oplevet den positive tendens i dagligdagen, fordi jeg i 2018 har fået flere henvendelser om NLPuddannelser, certificeringer og medlemskab, end tidligere år.
Vi har fået vendt udviklingen med specielt stagnerende medlemstal på NLP Skolerne - hvor der nu kommer flere
nye skolemedlemmer, samtidig med at de eksisterende NLP-skole medlemmer forbliver i foreningen.
Foreningens certificering af danske NLP-uddannelser er dermed stadig vores stærkeste kort, og vi er i gang med at
undersøge nye certificerings-muligheder og -standarder, herunder bl.a. NLP Trainer uddannelsen.
Sidste år rundede vi 500 følgere på Facebook – og lige nu har foreningen 542 følgere – så her ser vi også en stigning
i interessen for de mange perspektiver, NLP kan give på livet generelt, business-kommunikation og specifikt på
kommunikationen mellem ”os almindelige mennesker” i alle sammenhænge.
Vi vil selvfølgelig gerne fremme denne positive tendens – og det ser for mig ud til, at de digitale og sociale medier
er nøglen til dette.
Jeg ser derfor også nogle udfordringer og opgaver, som vi endnu ikke har taget helt stilling til, men som kalder på
praktiske løsninger i nær fremtid.
Her 3 emner, som jeg vil foreslå, den kommende bestyrelse at se nærmere på:
1) Digitale NLP-uddannelser med certificering
Skal vi møde folk, hvor de er, bliver vi også nødt til at møde dem, hvor de færdes – og det er i høj grad på de
sociale medier og i det digitale univers – altså mere og mere fri i forhold til fysisk-geografiske forhold.
Pt. kræver certificering en stor del fysisk fremmøde i uddannelserne – og det er en udfordring, set i forhold til, at
flere og flere uddannelser, også på højt plan, kan gennemføres hovedsageligt eller delvist online.

Jeg ønsker ikke en ”udvanding” af uddannelserne – men jeg mener, vi må acceptere denne realitet og indarbejde
den digitale adfærd i vores standarder og certificeringer – eventuelt med en særskilt standard af helt eller delvist
online gennemførte NLP Practitioner og Master -uddannelser.
2) Mere virtuelt indhold og ”hands-on” markedsføring online
NLP Dagen og andre fysiske møde- og netværksaktiviteter har ikke givet de forventede resultater, og initiativerne
er gået i sig selv, trods en god indsats, spændende indhold og stor tilslutning… i starten.
Ved at udnytte de digitale medier bedre, f.eks. i form af små egenproducerede NLP-videoer og mere direkte deling
af skolernes egne opslag og historier på f.eks. Facebook, kan vi hjælpe PRO- og skolemedlemmer til større
synlighed, gøre interesserede klogere på NLP – og skabe den position for NLP Foreningen, som vi gerne vil have –
nemlig at være bindeleddet mellem NLP-nysgerrige, NLP Professionelle og et solidt, godkendt og certificeret NLPuddannelsesforløb.
3) Den Digitale NLP Forening
Følger vi udviklingen, må vi også se nærmere på de digitale muligheder i foreningens egen praksis.
Mit oplæg vil være, at vi opdaterer vedtægterne, så medlemsarrangementer (som f.eks. NLPF introkurser og
interviews, foredrag, workshops), bestyrelsesmøder og generalforsamling mv. kan gennemføres i virtuelle
møderum, f.eks. via ZOOM-møder.
Her kan alle mødes, se og tale med hinanden, få ny viden og oplevelser, gennemføre beslutninger, fordele opgaver,
foretage afstemninger osv. – uden det ”besvær”, fysisk mødeaktivitet medfører.
Jeg mener ikke at alt KUN skal foregå derude i ”den digitale sky” - men det vil løse vores udfordring med at
”komme rundt, tale med og nå ud til alle”.
Samtidig er der mange fordele forbundet med den virtuelle mødeform:
-

Ingen behøver bruge rejsetid, mødet foregår via PC/mobil, hvor man nu befinder sig
Ingen geografiske begrænsninger for deltagere (medlemmer eller bestyrelse)
Deltagere kan inviteres generelt direkte på sociale medier (alle er velkomne)
Deltagere kan inviteres specifikt (med personligt link til f.eks. medlemmer i en bestemt kategori, kun
bestyrelsesmedlemmer osv.)
Ingen begrænsninger på indhold (live webinarer, foredrag osv.), og nye initiativer kan testes stort set uden
omkostninger for NLPF
Alt kan optages, gemmes, deles, bruges og genbruges i andre sammenhænge

For NLP Foreningen vil udbyttet efter min mening være:
-

NLPF og bestyrelsen er fremover hele Danmarks NLP-facilitator, som udpeger retningen, støtter nye NLPinitiativer og udvikler foreningens forretningsgrundlag (etik/certificeringer mv.)
Generalforsamling kan holdes virtuelt med deltagere fra hele landet – uden besvær
NLPF transformerer sig fra ”Københavnerforening” til en aktuel og levende NLP-organisme
Større NLP interesse-, engagement- og medlemsgenerering
Større ”yngre-generation” deltagelse og aktivitet
Større landsdækkende synlighed, medlemstiltrækning og -engagement
Bedre basis for udbredelse af NLP Foreningens formål og budskab
Basis for nye personlige forbindelser og virtuelle netværksaktiviteter
Basis for nye fysiske, lokale/landsdækkende NLP-events, som ”spinoff” fra det digitale fællesskab
Slip kreativitet, initiativer og aktiviteter løs

-

Lad medlemmerne tage initiativer og styre foreningen i en ny retning
Skab ny, engageret netværksdrevet udvikling og vækst

Måske kunne vi skabe endnu bedre udbredelse af NLP på denne måde?
Og måske kunne det endda være en idé at gøre Interessemedlemskabet gratis fremover - permanent?
Dette er min sidste beretning som formand, og det er naturligvis op til den nye formand og bestyrelse, hvad der
skal gøres og hvordan - men ønsker bestyrelsen at udvikle foreningen i den foreslåede retning, fortsætter jeg gerne
som foreningens webmaster, redaktør og net-nørd.
Endnu en gang tak til alle i bestyrelsen for et kanon-godt samvær og samarbejde de sidste mange år.
Hermed slutter jeg min beretning og overlader den til generalforsamlingens debat og godkendelse.
Poul Jeritslev, formand
København, torsdag den 14. marts 2019
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NLP Foreningen
v/Poul Jeritslev, Søsvinget 32
2635 Ishøj

NLP Foreningen
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2018
for NLP Foreningen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar
2018 - 31. december 2018.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Poul Jeritslev
Formand

Inger Christiansen
Næstformand

Kirsten Liljenholt

Leon S. Buhl

Mona Maria úr Fugloy

Hans Polonius

Side 2
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Roskilde, den 12. februar 2019

NLP Foreningen
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF PERIODEREGNSKAB

Til ledelsen af NLP Foreningen
Vi har opstillet årsregnskabet for NLP Foreningen for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag
af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter.
Vi er ikke uafhængige i forhold til erklæringsafgivelsen.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til
brug for at opstille perioderegnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og
målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.
Roskilde, den 12. februar 2019

Din Fokus Partner ApS
CVR-nr.: 30731433

Nina Fjelstrup
Revisor
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Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af
ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
perioderegnskabet, er ledelsens ansvar.

NLP Foreningen
RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018
01.01.18
31.12.18

01.01.17
31.12.17

Nettoomsætning .....................................................................

67.500

58.050

2

Andre eksterne omkostninger.................................................

-55.068

-78.524

BRUTTORESULTAT .........................................................

12.432

-20.474

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .............................

12.432

-20.474

RESULTAT ..........................................................................

12.432

-20.474
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NLP Foreningen
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER
01.01.17
31.12.17

Negativ moms ........................................................................

4.216

3.778

Tilgodehavender ...................................................................

4.216

3.778

Danske Bank 1551 16744476 ...............................................

25.107

8.112

OMSÆTNINGSAKTIVER .................................................

29.323

11.890

AKTIVER .............................................................................

29.323

11.890
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01.01.18
31.12.18
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NLP Foreningen

01.01.18
31.12.18

01.01.17
31.12.17

Overført resultat .....................................................................

18.197

5.765

3

EGENKAPITAL ..................................................................

18.197

5.765

4

Anden gæld ............................................................................

11.126

6.125

Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................

11.126

6.125

GÆLDSFORPLIGTELSER ...............................................

11.126

6.125

PASSIVER ............................................................................

29.323

11.890
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

NLP Foreningen

1

2

01.01.18
31.12.18

01.01.17
31.12.17

Nettoomsætning
Kontingent, interessemedlemmer ...........................................
Kontingent, professionelle .....................................................
Kontingent, skoler ..................................................................
Annoncesalg ...........................................................................

5.100
12.000
50.400
0

4.650
13.500
37.500
2.400

Nettoomsætning i alt ............................................................

67.500

58.050

32.930
346
12.000
2.028
2.510

58.175
345
12.000
2.325
2.314

49.814

75.159

944
4.310
0

199
2.506
660

5.254

3.365

55.068

78.524

Andre eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger
Website og internet.................................................................
Porto og gebyrer .....................................................................
Revision og regnskabsmæssig assistance ...............................
IT, udgifter bogføring (E-conomic)........................................
Forsikringer ............................................................................

Øvrige kapacitetsomkostninger
Generalforsamling ..................................................................
Mødeudgifter ..........................................................................
Tab på debitorer, afskrevne restancer.....................................

Andre eksterne omkostninger i alt......................................
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NOTER

NLP Foreningen

3

4

01.01.18
31.12.18

01.01.17
31.12.17

Egenkapital
Egenkapital primo ..................................................................
Årets resultat ..........................................................................

5.765
12.432

33.335
-27.570

Egenkapital ultimo ...............................................................

18.197

5.765

Anden gæld
Moms og afgifter ....................................................................
Forudbetalte kontingenter ......................................................
Andre skyldige omkostninger ................................................

0
1.125
10.001

1
1.125
4.999

Anden gæld i alt ....................................................................

11.126

6.125
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NOTER

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Leon Steen Buhl

Poul Jeritslev

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Leon S. Buhl
Serienummer: PID:9208-2002-2-667237243582
IP: 87.54.xxx.xxx
2019-02-13 08:48:10Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Poul Jeritslev
Serienummer: PID:9208-2002-2-663314856753
IP: 188.179.xxx.xxx
2019-02-13 09:06:33Z

Kirsten Liljenholt

Hans Polonius

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Kirsten Liljenholt
Serienummer: PID:9208-2002-2-903609928190
IP: 90.185.xxx.xxx
2019-02-13 12:00:15Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Hans Polonius
Serienummer: PID:9208-2002-2-470972289617
IP: 188.178.xxx.xxx
2019-02-13 12:07:30Z

Inger Merete Christiansen

Mona Maria úr Fugloy

Næstformand
På vegne af: Inger Christiansen
Serienummer: PID:9208-2002-2-617950418758
IP: 185.24.xxx.xxx
2019-02-14 11:20:43Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Mona Maria ùr Fugloy
Serienummer: PID:9208-2002-2-609689830159
IP: 178.157.xxx.xxx
2019-02-17 09:08:22Z

Nina Fjelstrup
Revisor
På vegne af: Din Fokus Partner ApS
Serienummer: CVR:30731433-RID:96913612
IP: 212.130.xxx.xxx
2019-02-17 14:34:57Z
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