Gentofte Forældreforening – for børn med særlige behov

10. februar 2012

Generalforsamling Gentofte Forældreforening 2012.
Referat
Dagsorden er ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra formand.
Regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor og dennes suppleant.
Indkomne forslag og meddelelser fra medlemmer.
•
Brug af hjemmesiden og forum
Eventuelt.

Generalforsamling blev afholdt den 10. januar 2012 i Frivillig Centeret på Smakkegårdsvej.
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, hvor ”generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 8
dages varsel ved mail til medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden.”
1.

Valg af dirigent og referent.
Inger Thiersen var dirigent og referent.

2.

Beretning fra formand.
Suzanne Giehm forelagde beretning, for hvad foreningen har opnået i 2011. Beretningen
vedlægges som bilag til referatet.

3.

Regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Morten Boas forelagde regnskab for 2010 og 2011. Der var ingen kommentarer.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor og dennes suppleant.
Bestyrelsen blev genvalgt.

5.

Indkomne forslag og meddelelser fra medlemmer.
• Sus Ellerholm foreslog, at vi afholder et arrangement omkring de udfordringer højt
begavede børn med en ASF diagnose har for at få hjælp til ASF og samtidig bliver
stimuleret intellektuelt.
• Forslag om foredrag af en voksen med ADHD. Vi havde foredrag i 2010 af to voksne
med hhv. ADHD og Aspergers, men der er mange nye medlemmer, der ikke deltog i
dette møde.
• Forslag om tema omkring ”os selv”. Hvordan passer vi på os selv som forældre, så vi
kan klare presset.
• Eva Dam foreslog, at bestyrelsen overvejer, om vi kunne oprette og søge tilskud til
en lørdagsklub, svarende til den Lyngby-Tårbæks forening har stablet på benene.
• Tine Meng foreslog foredrag med formanden for Aspergerforeningen, Åge Sindbæk.
• René Gelvan ønskede foredrag om medicinering gentaget.
• Forslag til foredrag af Anne Vibeke Fleicher. Sus vil spørge hende.
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Brug af hjemmesiden og forum.
Der var en diskussion af, hvordan man bedst udnytter hjemmesiden og medlemmernes
forum. Bestyrelsen har et ønske om at medlemmerne i højere grad selv kan kommunikere sammen og lægge beskeder på hjemmesiden. Det er teknisk muligt, men det kræver
at medlemmerne gerne vil.
Ikke alle vidste at foreningen ud over hjemmesiden også har en Facebook gruppe, her
kan man stille spørgsmål til hinanden på en mere uformel måde. Hermed gjort.
6.

Eventuelt.
•
•
•

Til de som har store børn – havde vi en diskussion om tilbuddet Banach-ASF, der er
ledet af brødrene Banach. De holder til i Bernstorffsparken. Se tilbud for unge i folder.
Diskussion om autisters ofte manglende evne til at skabe central sammenhæng ”Central coherence”. (evnen til at sammenfatte detaljer til helheder og dermed
skabe "mening" i informationsstrømmen)
Sus havde gode erfaringer med Tangle til fingrene, der kan fås på www.twistet.dk,
der bruges til at skabe ro i hovedet ved at sætte hænderne på arbejde. Noget som
ikke larmer og irriterer andre.
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