
Referat fra BFPS’ ordinære generalforsamling 29. november 2016 
hos DP – Stockholmsgade 27 – 2100 København Ø 
 
Til stede:  5 medlemmer 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Maria blev valgt som dirigent og Lotte blev valgt som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden samt indkaldelsen  
Dagsorden og indkaldelse blev godkendt. 
 
3. Fastsættelse af forretningsorden 
Grundet det fremmødte antal blev det besluttet at stemme ved håndsoprækning. 
  
4. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Ved Maria, forkvinden  
2016 har været et super aktivt år med en lang række succesfulde fyraftensmøder – og vi har fået 
mange nye medlemmer. Herudover har vi søsat den store MBT-uddannelse og i supplement til det 
har der været en række kurser. Det har også været året hvor vi er blevet meget mere politisk 
engageret – og har bl.a rejst forslag på DPs’ generalforsamling og deltaget på møder i - og 
interageret med - de decentrale enheder. 
Vi har endvidere brugt en del energi på at ventilere, hvordan vi kan blive mere synlige generelt.  
Det høje aktivitetsniveau har nødvendiggjort, at vi tilkøber administrativ hjælp ved Lotte, som vi er 
rigtigt glade for. 
Forkvindens beretning blev godkendt. 
 
5. Fastlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Ved Tina, Kasserer  
Regnskabet for 2015 blev godkendt og økonomien generelt blev drøftet. 
 
6. Fastlæggelse af opgaver for det kommende år 
Der er planlagt kurser, bl.a  Dit Indre Barn samt en Supervisoruddannelse og flere fyraftensmøder. 
 
7. Behandling af indkomne forslag  Ingen forslag. 
Fastlæggelse af budget og kontingent for 2017  
Budgettet er uændret og kontingentet foreslås uændret. 
Kontingentopkrævning bliver opkrævet hvert år i juni - næste gang i juni 2017. 
 
8. Valg af styrelse  
Opstillet på valg som styrelsesmedlemmer : Tina Møllmann Jensen, Maria Nannestad, Pernille 
Gordon Knudsen, Vibeke Rygaard Lund, Susanne Wederkinck Nielsen er på valg:  Alle 
styrelsesmedlemmer blev valg for 2 år. 
Opstillet på  valg som suppleanter : Laila Berg Christensen, Dorthe Landholt og Camilla Wulff-
Andersen. 



Laila Berg Christensen og Dorthe Landholt blev valgt som suppleanter og Camilla Wulff-Andersen 
blev udnævnt som KP til styrelsen. 
 

Styrelsen består herefter af: 
Maria Nannestad (Valgt 2016) 
Tina Møllmann Jensen (Valgt 2016) 
Pernille Gordon Knudsen (Valgt 2016) 
Dorte Birk Jørgensen (Valgt 2015) 
Vibeke Rygaard Lund (Valgt 2016) 
Susanne Wederkinck Nielsen (Valgt 2016) 
Suppleanter: Laila Berg Christensen og Dorthe Landholt 

Bestyrelsen konstituerer sig på Bestyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.00 

9. Eventuelt 
Der blev ikke behandlet noget under eventuelt. 
 
 


