Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Sjælland Syd

Generalforsamling 2017
Dagsorden og efterfølgende referat
Vi starter aftenen med et sjovt, spændende og aktivt foredrag af fysioterapeut/psykoterapeut Hilbert
Andersen som vil tale om hans kombinationsviden, erfaring og praksis inden for fysioterapi,
psykiatri, psykomotorik, bevægelse/dans, psykoterapi og relationel traumebehandling.
Overskriften for foredraget er:
Fra Psykiatri til Tango, med bold og stok og det imellem
Glæd dig det bliver helt sikkert sjov og med mulighed for at vi bliver bevæget lidt.
Efter vi så har været lidt aktive er foreningen vært for et par stykker smørrebrød inden vi afholder
den egentlige generalforsamling.
_____________________________________________________________________________
Så er der lige nogle info:
Som det fremgår af det seneste blad er det tid til at tage stilling til, om du skal til

Landsmøde d. 6. - 7. maj 2017
Tilmeldingsfristen er senest d. 3. april 2017 og inden du tilmelder dig
Så kontakt evt. en fra bestyrelsen, da der er mulighed for at yde tilskud til
et begrænset antal pladsen efter først til mølle princippet
_____________________________________________________________________________
Håber vi ses d. Onsdag d. 29 marts Vi glæder os til at se dig.
Dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt.
Med venlig hilsen
Landdelsforeningen Sydsjælland

Bestyrelsen
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2016
Budget for 2017
Vedtægtsændringer
Indkommende forslag.
Valg til bestyrelsen
På valg er: Leif Thorkilsen, Britta Laursen og Svend Dahl
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisor- suppleant
10. evt.

Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew Sjælland Syd

Referat af Generalforsamling
Aftenen blev startet med et sjovt, spændende og aktivt foredrag af fysioterapeut/ psykoterapeut Hilbert Andersen. Han fortalte om sin
erfaring inden for fysioterapi, psykiatri, psykomotorik, bevægelse /dans, psykoterapi og relationel traumebehandling. Vi lavede nogle
øvelser, hvor vi blev udstyret med en lang stok og en lille pigbold. Vi blev bedt om at tage vores fodtøj af, hvorefter vi skulle lave
nogle balance- og vejrtrækningsøvelser med stok og bold. Man kunne virkelig mærke, at han brændte for sit arbejde. Det er jo en
anden måde at få fysioterapi på, end det vi normalt forstår ved fysioterapi. Han sluttede sit foredrag af med at danse tango med sin
kone. (Der var vist nogen af os, der var lidt bange for, at vi også skulle danse tango). Det var et interessant foredrag.
Inden generalforsamlingen fik vi os en lille snak over noget smørrebrød og øl og vand, vi var et lille slutte selskab på 14 i alt. Vi
havde det hyggeligt, dejligt at mødes.

Dagsorden
Susanne bød velkommen
1.
2.

Susanne blev valgt til dirigent.
Formandens beretning:
Ved sidste generalforsamling havde vi et indlæg omkring smerter-forskellen mellem akutte og kroniske smerter, det var
fysioterapeut Majbritt Astrup fra Præstø fysioterapi der var at fortælle om det.
Til landsmødet i Ringkøbing, gav vi den gas på mere end en måde. Aldrig har vi været så mange sammen af sted til det
årlige landsmøde, 9 personer. På landsmødet blev det besluttet at Landsdelsforeningerne skulle hjem og arbejde med et nyt
navn til foreningen og dermed nyt logo, hjemmeside og materiale i det hele taget.
Sommerudflugten den sidste lørdag i august gik til Borgcentret i Vordingborg. Efter at have set på centret- spiste vi en
lækker frokost som foreningen var vært for. Dagen sluttede med et besøg i Vordingborg Kirke, hvor Svend på bedste vis
guidet os igennem spændende historier på malerierne.
For at færdigøre de sociale arrangementer, så havde vi et julearrangement som også blev holdt i Hollænderhaven i
Vordingborg, med gløgg, æbleskiver og spil om pakker, vi kom omkring det hele.
Bestyrelsen har haft mødtes til 5 bestyrelsesmøder i løbet af året +den løbende mailkontakt.
Svømmeholdet har svømmet på vanligvis, så der har ikke været forandringer. Tid og sted er det samme.
Vedr. hjemmeside så er det ikke længere landsdelsforeningerne der kan sætte materiale op på siden, men Britta er vores
koordinater vedr. hjemmeside.
Senest har Leif og jeg været til formandsmøde og der fået fornemmelse af hvad der sker i de andre landsdelsforeninger og
selvfølgelig i hovedforeningen.
Vi blev udstyret med en hel del materiale og en liste hvor det skal deles ud, så nogle af jer kommer til at skulle være
behjælpelige.
Det var beretningen i for det foregående år og vi er klar til det nye.

3.
4.
5.

Leif fremlagde regnskab 2016 og det blev godkendt.
Budget for 2017 blev godkendt.
Ang. vedtægterne, var der nogle paragraffer der er blevet fjernet. De nye er så vedtaget
dato 29.03.17.
6. Der var ingen indkommende forslag.
7. På valg til bestyrelsen var Leif, Britta og Svend. Alle tre blev genvalgt.
8. Finn var på suppleantvalg og ønskede ikke genvalg. John Jensen blev valgt til suppleant.
9. Valg af revisor og revisor-suppleant er uændret.
10. Der var ikke noget til evt.

Ref. Birgitte Poulsen

