Referat fra ART netværk Danmark generalforsamling torsdag d. 13. oktober 2016
1. Valg af dirigent Niels Hjem Vejrup
2. Valg af referent Jens Fokdal
3. Fremlæggelse af revideret regnskab blev godkendt
4. Bestyrelsens beretning
Peder indledte med at give en beretning om bestyrelsens arbejde. Beretningen vedlægges i kopi.
 ART netværk Danmark har pr. dags dato tilmeldt 62 medlemmer
 Bestyrelsen har et årligt møde med Socialstyrelsen. Bestyrelsen drøfter blandt andet
mulighed for økonomisk tilskud til forskning og oversættelse af litteratur.
 Bestyrelsen har arbejdet på at oprette et registreringssystem af medlemmer og registrere
medlemmernes mailadresser.
 Endvidere har bestyrelsen arbejdet på at oprette en hjemmeside.
 Beretningen medsendes som kopi.
5. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremlagte en række forslag. Disse forslag der krævede nogle ændringer i vedtægterne.
Ændringerne i vedtægterne skyldes at bestyrelsen måtte tilpasse vedtægterne til lovgrundlaget for
at drive en forening og oprette en konto i en bank. For at oprette en konto i en bank, kræves det at
foreningens generalforsamling har valgt en formand en kasserer en bestyrelse og revisorer.
Formanden er ansvarlig for driften, økonomien og juraen for foreningen drift og administration.
Bestyrelsen stillede derved forslag om at indføre § 5 punkt A ,C , D og E i vedtægterne. Forslaget
blev vedtaget. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det det førstkommende bestyrelse møde.
I § 1 blev der rejst en diskussion til uddannelseskvalifikation. Det skyldes at der i vedtægterne er
nævnt at; Foreningen; er et netværk for kvalificerede uddannede ART trænere og Master
trænere; Der blev rejst en debat i forholdet mellem Uddannede trænere og Master trænere.
Uddannelsen i Norge er ikke akkrediteret som en master kvalificering. Debatten førte ikke til
ændringer i vedtægterne.
I § 2 fremgår det; at foreningens formål er arbejde på at fremme kendskabet til og udviklingen af
ART og AART; Generalforsamlingen rejste en debat om forholdet mellem metoden ART og den nye
benævnelse AART. Generalforsamlingen diskutere at ART fortsat blev anvendt som et begreb og
metode og at AART også anvendes som et begreb og metode. Debatten førte ikke til ændringer i
vedtægterne.

Endvidere blev følgende tekst ændret i vedtægterne på generalforsamlingen.
I § 6 E: fremgår det; Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen træder 1. supplanten
ind som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstitueres efterfølgende ved førstkommende
generalforsamling.
Ændring: Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen træder 1. suppleanten ind som
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstitueres efterfølgende.
I § 8 C: fremgår det; Kontingentet foreslås af bestyrelsen på baggrund af planlagte aktiviteter og
godkendes den ordinære generalforsamling.
Ændring: Kontingentet foreslås af bestyrelsen på baggrund af planlagte aktiviteter og godkendes
på ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen godkendte vedtægterne og de ændringer der blev fremført.
6. Fremlæggelse af Budgettet, herunder kontingent
Regnskabet og fremtidig budget blev vedtaget

7. Valg af bestyrelsen
Peder Bertram Andreasen
Jette Grønne
Lars Korsgaard Rasmussen
Jens Fokdal
Camilla Madsen Børne og unge Centeret Holstebro
Valg til Suppleant:
Jesper Birk
Valg revisorer:
Dennis Thomsen
Lasse Palsgaard
Eventuelt:
Ingen punkter under eventuelt

Dirigent
Niels Hjem Vejrup

Jens Fokdal

