Ordinær generalforsamling den 9. marts 2021 kl. 18:00
Indkaldt med korrekt varsel iht. forskrifterne.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Inger Christiansen
Referant: Leon Buhl

2. Formandens beretning, fremlæggelse og godkendelse
Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af deltagerne i
generalforsamlingen.
Inger fremlagde formandens beretning. (vedlagt som bilag).
Poul fremlagde herefter oplæg og programforslag til NLP Summit.
Beretningen er godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse og godkendelse
Nina gennemgik regnskabet.
Der er kommet flere professionelle og skoler.
Der er bl.a. på grund af Corona færre udgifter.
Der bliver i forbindelsen med Summit 2021 udbetalt et beløb til oplægsholderne.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget, herunder budget for markedsføring og
kontingent for det efterfølgende år.
Nina fremlagde budget for 2021.
Der er ikke ændringer i kontingent.

5. Eventuelle forslag
Der er ikke indsendt forslag.

6. Valg af formand i lige år
Der er ikke valg til formand i år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der blev ikke valgt nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fortsætter.
8. Valg af suppleanter
Fortsætter
9. Valg af revisor & revisorsuppleant
Leon er intern revisor.

10. Valg af medlemmer af evt. fagudvalg
Hans fortsætter i standardudvalget.

11. Valg af medlemmer af evt. klagenævn
Ad hoc.

12. Eventuelt
Poul forklarede nærmere hvad formålet m.v. er med afholdelsen af NLP Summit.
Der kommer en kort beskrivelse af de enkelte oplæg.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18:50.

Aktuel bestyrelse med navne på bestyrelsemedlemmer, suppleanter, udvalg mv. findes
altid på hjemmesiden
www.nlp-foreningen.dk

BILAG:
Formandens beretning

Inger:

Formandens årsberetning til NLP-foreningens
generalforsamling i marts 2021
Først velkommen til alle jer der deltager på NLP Generalforsamling – som igen i år er
landsdækkende over ZOOM.
De fleste af os i bestyrelsen sidder samlet her på Teknologisk Institut, mens alle andre
deltagere fra hele landet og Færøerne deltager via ZOOM. Håber vi får en god og
givende generalforsamling. Lad os starte med en kort præsentationsrunde.

Sidste generalforsamling foregik for ca. ½ år siden pga. Corona situationen – så det er
ikke så længe siden, jeg sidst lavede et resume af hvad vi har lavet i NLP-foreningen.
Derfor vil denne tale også blive kortere, da den ikke dækker over så lang tid.
Vi har i det seneste år alle kæmpet med Corona – og alle hver deres kamp – og vi er
utrolig glade for, at på trods af alle vanskelighederne - så vælger næsten alle fortsat at
være medlem af NLP-foreningen i DK – det er vi meget taknemmelige for.
Og vi alle glæder os, sammen med jer, til at komme ud på den anden side af Corona.
Vi har fundet ud af, at vi har 30 års fødselsdag i år – efter vi har kontaktet forskellige
personer fra NLP’ens spæde år i Danmark – og der er ikke helt enighed om hvornår det
startede – og vi har derfor besluttet at fastholde Jack Macani’s version - som er at
foreningen blev stiftet af mit Master hold efter initiativ fra Ole Vadum engang i efteraaret
1991
Derfor har vi besluttet at lave noget ekstraordinært i år – nemlig en NLP SUMMIT – mere
om det senere.
Hvad er det så vi har brugt vores tid på det sidste halve år – siden sidste
generalforsamling?
•

En proces for træneruddannelsen udarbejdet af Hans og Poul, der er færdig og
implementeret og så vidt jeg ved, har 2 skoler pt ansøgt om godkendelse for at
gennemføre NLP træneruddannelsen her ved årsskiftet.

•

Vi har aftalt, at der også skal laves processer for NLP Coach og NLP terapeut. Det
er ikke startet op endnu – da formand for standardudvalget, Hans, lige skal have
udsendt alle Certifikater og Badges samt godkendt materialet for
træneruddannelserne.

•

Podcast planlagt i starten af dec. ”5 kopper gløgg og 5 år som NLP Master” med
folk der har gennemført NLP uddannelserne for ca. 5 år siden og hvordan de
aktivt har brugt deres indsigt fra NLP uddannelserne i deres hverdag. Aflyst pga.
Corona (min mand var udsat for smitte på arbejdet – og vi skulle herefter testes).

•

Vi skal have genetableret arbejdet med at lave NLP erfaringsgrupper over hele
landet i NLP inspirationsgruppen på Facebook, når Corona krisen er ophørt. NLPforeningen er tovholder for grupperne.

•

Vi skriver løbende artikler til NLP Magasinet – og desværre er det stadig
udelukkende bestyrelsen der producerer artikler – kunne være rart der er flere af
medlemmerne der bidrager med artikler.

•

Nyhedsbrev bliver løbende udsendt, når vi har noget relevant at fortælle – Dette
afgøres af vores redaktør. Derudover har jeg undtagelsesvis skrevet en mail til
alle skolerne, da processerne for NLP træner uddannelsen skulle implementeres
(for at give skolerne tid til at søge godkendelse inden årsskiftet)

•

Arbejdet med at lave NLP Summit – Mona-Maria, Poul og jeg har de senere
måneder holdt møder om dette – og det vil Poul fortælle mere om, når jeg er
færdig med min beretning.

Vi har et Ide-katalog – hvor vi løbende opsamler nye ideer.
•

Metaforer fra Masteruddannelser – kan publiceres podcast, artikler mv.

•

Wikipedia, der især benyttes af den yngre generation – og der står noget meget
uheldigt om NLP, som jeg personligt syntes vi skal få rettet. Det er et stort
arbejde og måske bør der nedsættes en gruppe uden om bestyrelsen for at få
den tilrettet?

•

Videoer, hvor vi fx laver en scene med dårlig kommunikation og herefter en
scene hvordan det kan løses, således at der kommer bedre kommunikation.

Kort og godt – ved sidste generalforsamling i 2020 havde jeg og bestyrelsen sat 3
visioner: •
•
•

Søsætte træner processer
Udsende nyhedsbreve
Motivere medlemmer til at benytte de excellente rammer nlp-foreningen har sat
op for dem

– og jeg kan til min store glæde erklære at store dele af visionen for 2020 er lykkes:
* vi fik søsat træner uddannelsen – og vi fortsætter i 2021 med NLP-coach og terapeut.
* vi fik udsendt nyhedsbreve, hvilket fortsætter i 2021
* vi har skabt rammerne for en NLP Summit i 2021 – og nu oplever vi medlemmerne
bakker talstærkt op og det vil Poul tale om lige herefter.
Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år – og tusind tak
fordi I støtter op og vi sammen fik gennemført store dele af visionerne fra 2020.

Inger Merete Terpager Christiansen
Formand NLP Foreningen i Danmark

