Tai Chi og Qigong Foreningen på Frederiksberg
Referat af ordinær generalforsamling den 26. februar 2010, kl. 11.30 - 12.45, i
Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:
Formanden, Karin Nyberg bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Grethe Paaske 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.
Som punkt udenfor beretningen havde formanden bedt om ordet. Formanden havde
indbudt Inge Birkvad, kursist fra et af Tai Chi-holdene til at deltage i
generalforsamlingen. Inge, der er 86 år gammel, er et eksempel på at alder ingen
hindring er for at deltage i Tai Chi på lige fod med øvrige kursister. Inge fik et par
anerkendende ord med på vejen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
indeværende år
Formand Karin Nyberg gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Budgetet blev også godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Det nuværende indmeldelsesgebyr på 1 kr. fastholdes.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Valg af formand på lige år, dvs. i år.
Karin Nyberg genvalgtes som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2010:
Therese Österlund genvalgtes til bestyrelsen og Jan Deciderius indvalgtes som ny
bestyrelsesmedlem. Jørgen Fibiger og Niels H Nielsen er på valg til i 2011.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

8. Valg af revisor
Shereen Horami genvalgtes som revisor.

9. Evt.
 Indsamling til udgifter for banner produktionen. Hvert medlem betaler 25kr. til
formanden.
 Karin sender en prøveplakat(A4) ud til medlemmerne for at få feedback.
 Vi ansøger om samme træningslokaler som tidligere.
 Foreningens lokaler (Duevejens Skole og Nyelandsvejen Skole) anvendes til fri
træning, gratis prøvetimer, opvisning, fællestræning og workshops.
 Slots- og Ejendomsstyrelsen har været i dialog med foreningen vedr. brug af
Frederiksberg Have. Vi kan fortsat træne, som vi har gjort det de andre år. Mere
information på www.ses.dk
 Therese Österlund informerede om kommunens foreningskursus, som hun deltog i
foråret 2009.
 Med den nye postudeling fra nytår, når foreningen ud til færre personer ved
annoncering lokalaviserne (Lokalavisen Frederiksberg og Frederiksbergs bladet).
Aviserne kommer ikke længere ind gemmen brevsprækken i døren og de bliver
derfor oftere smidt direkte ud fra postkassen sammen med reklamer.

 Kommende aktiviteter:
⇒ Deltagelse i Frederiksberg Dage og Fritid på Frederiksberg.
⇒ Sommertræningen fortsætter som tidligere år. Formiddage i Haveselskabets
Have og eftermiddage i Frederiksberg Have.
⇒ Prøvetimer lægges i forlængelse af Frederiksberg Dage og Fritid på
Frederiksberg. - Fremover skal foreningens medlemmer også varetage uddeling
af materiale/information og notere de personer, der er interesserede i at få
foreningens nyhedsbrev og/eller anden information vedr. Tai Chi og Qigong.
⇒ Vi holder en Tai Chi-opvisning om året på skolen på Nyelandsvej.

 Kommunale tilskudsmuligheder:
 Idræts- og fritidsudvalgets pulje - Tilskud til formål med tilknytning til
Frederiksberg, f.eks.: særlige arrangementer, foreningsjubilæer, anskaffelse af
materialer til gavn for foreningslivet. Åbent hus arrangementer, synliggørelse og
pr-materiale. Ansøgningfrist tre gange om året .
 Idepuljen - Tilskud til udvikling og opstart af nye idéer og førsøg. Udvalget
modtager løbende ansøgninger.
Yderligere information findes på kommunens hjemmeside: www.frederiksberg.dk

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

Frederiksberg den 2. Marts 2010.

Referent: Therese Österlund

