TAI CHI OG QIGONG FORENINGEN PÅ FREDERIKSBERG
Referat af ordinær generalforsamling den 11. marts 2010, kl. 11.30 - 12.30, i Mariendalshallen,
Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg.
Dagsorden:
Formanden, Karin Nyberg bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Tove Ebersole valgtes til dirigent og Therese Österlund til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
foreningens vedtægter. Der fremkom ikke indsigelser herimod.
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
Formand Karin Nyberg aflagde beretning, som blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
indeværende år
Kasserer Jørgen Fibiger gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Budget godkendtes.
4. Fastsættelse af kontingent
Det nuværende indmeldelsesgebyr på 1 kr. fastholdes.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag fremsat af Karin Nyberg og Therese Österlund. Forslaget drejer sig om foreningens
hjemmeside.

Generalforsamlingen beslutter at:
 Bestyrelsen vælger og træffer beslutning om hjemmesidens udformning og indhold.
Forslaget erstatter beslutning fra generalforsamlingen 23.2.2007.

6. Valg af formand på lige år, dvs. ingen valg i år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2011:
Jørgen Fibiger genvalgtes til bestyrelsen og Bjørn Juvik indvalgtes som ny
bestyrelsesmedlem. Therese Österlund og Jan Deciderius er på valg i 2012.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.
8. Valg af revisor
Shereen Horami genvalgtes som revisor.
9. Evt.
 Vi ansøger om samme træningslokaler som tidligere.
 Foreningen har brug for flere undervisere, særligt for at kunne udvikle undervisningen til
børn og unge. Interesserede skal kontakte Karin, som vil give vejledning til underviserne.
 Forsamlingen diskuterede, hvorledes vi formulerer os i brochurer m.v. Fremgår det f.eks. at
Tai Chi og Qi Gong udover den fysiske aktivitet også inviterer til personlig fordybelse?
 Forsamlingen diskuterede at undervisning/formidling af Tai Chi og Qi Gong også omfatter:
forpligtelse, fordybelse og kvalitet.
 Foreningen er også åben for folk, der tidligere har dyrket Tai Chi og Qi Gong, og som ønsker
at genoptage træningen.
 Hjemmesiden skal fornyes. En ny layout ønskes og sproget chekkes.
 Karin tager kontakt til Lone Loklindt (Formand for Kultur- og Fritidsudvalget) for at
informere om foreningen.
 Foreningen har som målsætning at få et billede af Tai Chi på forsiden af gigtskolens katalog
for 2011/12.

 Kommende aktiviteter:
⇒ Dokumentarfilm: En kortfilm på et par minutter med fokus på dialogen mellem instruktør
& elev. Filmen lægges på hjemmesiden. Frivillige søges til projektet, som Susanne
Birkvad står for. Yderligere information mailes til medlemmerne. Målsætningen er på et
senere tidspunkt lave en dokumentarfilm for fjernsyn.
⇒ Sommertræningen fortsætter som tidligere år. Formiddage i Haveselskabets Have og
eftermiddage i Frederiksberg Have.
⇒ Vi fortsætter med at udvikle opvisningsholdet.

10. Mødet Afsluttes
Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

Frederiksberg den 18. Marts 2011.
Referent: Therese Österlund

