
Formøde/Planlægningsmøde       

Referat af møde den 14.01 2018 i Sjællandsgruppen  8 var tilstede 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af kontaktperson (på valg for 2 år i lige år) Tina genopstiller ikke. 

4. Det forløbne år i Landsforeningen

5.  Nyt i Landsforeningen

6. Ris og ros til Landsforeningen

7. Det forløbne år i Sjællandsgruppen

8.  Ris og ros til Sjællandsgruppen

9.  Indkomne forslag

10. Kandidater til Landsforeningens bestyrelse

11. Planlægning af årets aktiviteter inklusiv formøde/planlægningsmøde næste år

12. Eventuelt

Ad 1 :

Birgitte blev valgt. 

Ad 2 : 

Lisbeth blev valgt. 

Ad 3 : 

Tina genopstillede ikke. Hun fik ros for sit arbejde i de sidste to år også. Særligt 



angående Joans og Tanjas bortgang. Efter en snak, sagde Tina OK til at være kontakt
person for 2018. Se også punkt 4, 5, og 6. da vi også talte om disse ting under dette 
punkt 3.Vi talte om, at det er vigtigt, at Sjællandsgruppen fortsat har en kontakt 
person. Vi talte om, at mange har for travlt, ikke kan overskue at påtage sig ansvaret. 
Vi snakkede om, hvad arbejdet indebar. Man kommer for at få, og ikke at give. Der er 
en forventning om, at man bare får. At man ikke yder før man kan nyde. Det bekymrer
os. Vi foreslog, det nævnes for bestyrelsen og på årsmødet. 

Ad 4 :

Vi talte om, at vi havde indtryk af, at der ikke havde været helt så meget aktivitet 
som tidligere år. Der havde været årsmøde og forenings weekend. Til 
foreningsweekenden havde nogen oplevet, at forældre gruppen ser anderledes på 
nogle ting. Og holder sig en del for sig selv. Vi talte om, at vi oplevede, at året i 
Landsforeningen selvfølgelig har været præget af, at vi har mistet Joan, Kirsten og 
Tanja. Og rekommendationerne har fyldt. Og at en i bestyrelsen havde haft 
personlige udfordringer. 

Ad 5 :

Der var ikke nogen som havde nogle nyheder, eller kendte til noget nyt i 
Landsforeningen. 

Ad 6 :

Vi tog en runde blandt de 8 tilstede om hvad vi ønsker Landsforeningen skal arbejde 
for. Der blev nævnt stadig mere forskning i hjerter og ører. Og eventuelt tage 
kontakt til andre foreninger, og samarbejde med dem, så vi kunne blive større. Vi 
talte om hjemmesiden. At den er mangelfuld hvad angår opdatering af events og 
særligt kalenderen skal der sættes møder ind i. Den er helt tom!. Vi talte om, at 
medlemskartoteket trænger til opdatering, og kontingent og restance. Der blev 
opfordret til at arbejde meget med det. Der er for mange der skylder, vi er for 
large. Man kan tale om retningslinier for hvor længe man må skylde osv. Og vi talte om
man skal have indbydelser pr. brev, hvis man ikke har email/pc osv. Vi talte om 
Turneren. Hvis vi har fået et nummer måske to i hele 2017, så har det været det. Og 
referater fra det Internationale møde i Mexico november 2016 skulle være med. 
Deles op i to Turnere i 2017. Men der har ingen referater været endnu. 

Ad 7 :

Vi har haft 4 møder i løbet af året. Særlig positiv var sommerfesten, hvor en ung 
Turner kvinde kom med sin kæreste. Og et fint studiegruppe møde om 
overgangsalderen. Og en hyggelig julefrokost. Vi talte om der er regler for der skal 



være egenbetaling, og det skal være et bestemt beløb, og om alle lokal grupper har 
egenbetaling. 

Ad 8 :

Vi vil gerne fortsat have studiegruppe møde. Men vi kunne umiddelbart ikke komme op
med et emne. Så vi aftalte, at vi springer et studiegruppemøde for 2018 over. Se Ad 
7. Vi talte om, at vi ikke har været så mange til møderne. 

Ad 9 :

Der var ingen indkomne forslag. Vi afventer om Sjællandsgruppen skal stille et 
forslag angående kontingent og restance og hvor mange gange Turneren skal udkomme
osv. når Birgitte har orienteret bestyrelsen om vore tanker, og bestyrelsen eventuelt 
melder tilbage. 

Ad 10 :

Vi havde ingen kandidater. Birgitte melder tilbage til mig, hvem der er på valg. 

Ad 11 : 

SOMMERFEST lørdag 16 06 2018. Louise og Dorte? Står for den. Måske 
Birgitte også.

JULEFROKOST lørdag 01 12 2018. Christina og Heidi? Står for den. 

FORMØDE/PLANLÆGNINGSMØDE 2019 søndag 13 01 2019. Lisbeth og Mette 
står for den. 

Ad 12: 

Vi havde en snak/evaluering om julefrokosten 2017. Der var en fornemmelse af, at 
det ikke havde været helt optimalt angående sted fordi der ikke var så julet og 
pyntet op. Det havde været en forsøg, slags eksperiment. 

Lisbeth 


