
Tai Chi og Qigong Foreningen på Frederiksberg 

Referat af ordinær generalforsamling den 1. Marts 2013, kl. 11.30 – 12.30, i 
Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg. 

Dagsorden:

 Formanden, Karin Nyberg bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Lisbeth Kofoed blev valgt til dirigent og Therese Österlund til referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
foreningens vedtægter. Der fremkom ikke indsigelser herimod.

Dagsorden blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år

Formand Karin Nyberg aflagde beretning, som blev godkendt med følgende tilføjelser:

 - Foreningen er også på facebook. Facebook-gruppen er ”lukket” og er forbeholdt 
 foreningens medlemmer.

  - Hjemmesiden fungerer, men bør moderniserers for at opfylde dagens krav &  
standarder. (Læs under punkt 9. Evt.)

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.
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5. Behandling af evt. indkomne forslag

 Forslag fremsat af Karin Nyberg, formand:

For sæsonen efterår/forår 13/14 ansøges Frederiksberg kommune om brug af 
gymnastiksalen på Nyelandsvejens Skole lørdag kl. 10 – 13, samt på Duevejens skole 
kl. 16 – 18.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af formand på lige år, dvs. ikke i år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2013: 

Jørgen Fibiger genvalgtes til bestyrelsen og Bente Borg Sørensen indvalgtes som nyt 
bestyrelsesmedlem. Tak til Bjørn Juvik for deltaglse i bestyrelsen. 

Birthe Lindqvist og Jan Deciderius er på valg i 2014.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

8. Valg af revisor

Shereen Horami blev genvalgt som revisor. 

9. Evt.

 Frederiksberg Dage 2013

 Foreningen planlægger et arrangement i forbindelse med Frederiksberg Dage 2013.    
Tidspunkt:   Fredag den 31.Maj kl. 15.   i Frederiksberg Have  , evt. med efterfølgende  
workshop. Mere info senere.

 En ny webmaster søges

 Therese ønsker at holde op som webmaster og give hjemmesiden over til nogen med 
nye og friske idéer. Den nuværende hjemmeside er svær at opdatere da den er 
håndprogrammeret i html. Foreningen har først og fremmest brug for en hjemmeside 
som er nem for enhver at opdatere, dvs at Karin eller nogen anden nemt kan opdatere 
foreningens aktiviteter på hjemmesiden. Det er også brug for en gennemgang af 
indholdet, et modernere layout etc. 

 - Målsætningen er at finde nogen som kan lave en ”nem” hjemmeside, som f.eks Karin 
kan opdatere og/eller en webmaster som står for alle opdateringer på hjemmesiden 
(ligsom nu).
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 - Generalforsamlingen opfodrer medlemmerne at kontakte Karin, hvis de selve kan 
og/eller kender nogen der kan udføre opgaven.

 - Karin spørger i første omgang rundt på undervisningsholdene om hjælp til 
hjemmesiden. Evt. kan kommunen og biblioteket hjælpe til.

10. Mødet Afsluttes

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

 Frederiksberg den 4. Marts 2013.

Referent: Therese Österlund
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