
Tai Chi og Qigong Foreningen på Frederiksberg Tai Chi og Qigong Foreningen på Frederiksberg 

Referat af ordinær generalforsamling den 24. februar 2012, kl. 11.30 - 12.30, 
Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg. 

Dagsorden:  Formanden, Karin Nyberg bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Birthe Lindqvist valgtes til dirigent og Karin Nyberg 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 med følgende tilføjelser: 

Foreningen takker Susanne Birkvad for initiativet og det kunstneriske program for den nu 

færdiggjorde Tai Chi-video. Videoen er færdig og ligger nu på foreningens hjemmeside. Den er 

også på youtube, men i en sådan form, at den ikke kan downlodes. Enighed om at spørge de 

’optrædende’ på videoen, om det er i orden at videoen frigives til downlods.

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
Intet forslag var fremsendt.
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6. Valg af formand på lige år.
Karin Nyberg genvalgtes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2011: 
Birthe Lindqvist indvalgtes og Jan Dicederius genvalgtes til bestyrelsen.

Jørgen Fibiger og Bjørn Juvik er på valg i 2013. 

Tak til Therese Österlund for sin deltagelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

8. Valg af revisor 
Shereen Horami genvalgtes som revisor. 

9. Evt.

Kommende aktiviteter:
1. Foreningens 10-års fødselsdag.
Afholdes søndag d. 17. Juni 2012 fra kl. 12 i Frederiksberg Have, Bomhaven.  Samme sted 
som sommertræningen, det var her vi stiftede foreningen.
Programmet (rammen): Alle medbringer mad og drikke. Der er dresskode: Tai Chi-tøj. Vi laver 

selvfølgelig også Tai Chi, bl.a. i form af en mindre opvisning af f.eks. slowsettets 1. Del.

I tilfælde af regn henlægges festlighederne til Birthe Lindqvists lejlighed på Godthåbsvej.

Programmet annonceres i lokalaviserne.

         Reserver allerede nu d. 17. Juni 2012, kl. 12 ……

2. Nyelandsvejens Skole, pigesal søndage kl. 10 – 13:

4. marts kl. 10 – 11: Løsne øvelser.

              Kl. 11 – 13: Workshop: Formen Kort Kniv.
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11. marts kl. 10 – 11. Løsne øvelser.

                Kl. 11 – 13. Slowset for alle hold, dvs. mandags- og tirsdagsholdene. Andre er         

                                   naturligvis velkomne.

18. marts, kl. 10 – 13. Workshop: 1. Del af Familiestil.

25. marts kl. 10 – 11. Løsne øvelser

                     11 – 13. Workshop: Formen Kort Kniv, forts.

15. april, kl. 10 – 13, Workshop: Familiestil, forts.

22. april, kl. 10 – 11, Løsne øvelser

                    11 – 13. Slowset for alle hold, dvs. mandags- og tirsdagsholdene. Andre er 

                                  naturligvis velkomne.

3. Herefter er det tid til Sommertræningen. 
Sommertræningen fortsætter som tidligere år. Formiddage i Haveselskabets Have og 

eftermiddage i Frederiksberg Have. Program kommer senere.

4. Søndermarken.
Jørgen Fibiger oplyser at kommunen har etableret en scene i Søndermarken, som bl.a. er til brug 

for Tai Chi. Det kræver en mindre udflugt for at se nærmere på scenen. Hvis den findes ok, vil vi 

tage den i brug i forskellige sammenhænge.

5. Frederiksberg Dage. 1. Weekend i juni.
Foreningen tilmelder sig ikke, men vi overvejer i den sammenhæng at lave en opvisning i Tai chi 

på den nye scene i Søndermarken. Vi annoncerer opvisningen i lokalaviserne.
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6. Tai Chi-video.
Vi vil producere en Tai Chi-video mere. Den nuværende ramme: udendørs optagelser.

Ad hoc-gruppen består aktuelt af: Birthe Lindqvist, Tove Ebersole og Karin Nyberg. Vi vil gerne 

have Susanne Birkvad med som kultur-konsulent.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut. 

Frederiksberg den 24. februar 2012.

 Referent: Karin Nyberg

En tydeliggørelse af punkt 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år vedrørende videoen.

- Med ordet ”downloade” menes ”at streame”

Videoen ligger allerede nu på youtube, men den er ikke offentligt tilgængelig. GF besluttede, 

forudsat at alle de som deltog i videoen godkender det, at gøre videoen tilgængelig for alle på 

youtube. 
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