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Generalforsamling Gentofte Forældreforening 2013.
Referat
Dagsorden er ifølge vedtægterne
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Beretning fra formand
3.
Regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen
4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor og dennes suppleant
5.
Indkomne forslag og meddelelser fra medlemmer
a) Bidrag til folder for nydiagnosticerede
b) Brug af hjemmesiden, forum & facebook gruppe
6.
Eventuelt.
Generalforsamling blev afholdt den 2. april 2013 i Frivillig Centeret på Smakkegårdsvej og lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.
1.

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

2.

Beretning fra formanden
Suzanne Giehm forelagde beretning, for hvad foreningen har opnået i 2012.
Vi har nu 144 familier som medlemmer. Vi har seneste måned haft besøg af 199 personer på hjemmesiden – i alt 588 klik den seneste måned. Det seneste år har 2.329 personer besøgt hjemmesiden. Foreningen får løbende spørgsmål ind via hjemmesiden. Vi bliver kontaktet af forældre med spørgsmål og nogle så småt er begyndt at anvende Facebook-gruppen, hvorimod Google group – ”Online Forum” – ikke virker optimalt.
Vi er blevet kontaktet af evt. kommende foreninger i Glostrup og Køge, som ønsker at
høre, hvordan man får stablet en forældreforening på benene.
Sidste år har vi afholdt følgende arrangementer:
• Februar 2012 – Kompetencecentre – Svend Bræstrup & Annette Egeris
• Maj – Medicin – Kathrine Pagsberg
• Juni – sommerferie planlægning
• Frivilligforeningen – juni – Mindfullness ved Cathrine Sort
• September – kommunalt samarbejde – Jeannett Fleron
• Oktober – Johan Banach – kortlægning af kompetencer - Succes i dagligdagen
for børn med særlige behov.
• November – Højt begavede børn, nyt kompetencecenter – Jens Ole Thorup og
Birthe Bjerrum
• Februar 2013 – åndedræt og afspænding til at forbedre koncentration, stress og
søvnproblemer – Pia Kornval
• ABA – studiegruppe (12 familier løbende)
• Gå gruppe Gentofte sø – onsdage i 2012.

Gentofte Forældreforening
www.gentofteforaeldreforening.dk gentofte.foraeldreforening@gmail.com

1

Gentofte Forældreforening

5. april 2013

3.

Regnskab forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.
Morten Boas forelagde regnskab for 2012.
Vi har modtaget 2 tilskud i år på hhv. 10.000 og 18.000. Beløbene skal bruges til familier,
der kan snuse til behandlingsformer, dels til ABA-træning og dels kompetencekortlægning hos Direkte Assistance.
Der er behov for yderligere fondssøgninger, se nærmere under punkt 6.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor og dennes suppleant.
Bestyrelsen blev genvalgt samt indvalgt nyt medlem, Kathia Schierning, mor til børnehavebarn med autisme.

5.

Indkomne forslag og meddelelser fra medlemmer.
• Anne Mette Kaas så gerne, at vi afholder møderne tidligere, som fx forældremøder
kl. 17-19, hvilket der dog ikke var generel stemning for. Men vi vil prøve at afholde
møder i weekenden, hvor pasning er nemmere.
• Tine Meng foreslog bogen ”Social Thinking” af Michelle Garcia Winner
www.socialthinking.com bl.a. om træning af teenagere.
• Foredrag om Mindfullness – der er 2 moduler, der skulle have virkning på ASF-børn
mod stress og angst. Netop afholdt møde i Center for autisme med dansk forskning
af PhD Jacob Piet, anbefalet af Christine.
• Foredrag om redskaber/håndtering af mindre børn, Majbritt Schøtt og Susanne Nielsen. (Efter sommer)
• Gentagne møder om hhv. visitation (kommunen) og medicinering.
• Stærkt behov for emne om relevant sport for børn med særlige behov. Planer om at
netværksmødet den 7. maj omhandler dette. Gode erfaringer med:
o GBK badminton
o Gentofte svømmeklub
o Sportens Rideklub
o Løb og leg (Ordruphallen)
o Gentofte Musikskole
o Ønsker samarbejde med ungdomsskolen
o Mia fra Min Fritid vil deltage i mødet i maj
• Kendskab til foreningen – vi ønsker at udbrede kendskab til foreningen blandt relevante fagfolk, så vi når ud til flere forældre.
o I dag sender bestyrelsen invitation til netværksmøde til skolerne til opslag på
ForældreIntra. Ikke alle skoler lægger det på ForældreIntra.
o Sagsbehandlere
o Sundhedsplejesker
o Børnehaver enten på samme måde som skolerne (direkte) – eller evt. via kommunen. Kathia kender Susanne Nielsen, leder af Børn & Unge, daginstitutioner,
måske hun kan hjælpe.
o PPR
o Gentofte Familierådgivning
o Vibeke Winther
Inger & Kathia vil se på folder om foreningen og få distribueret den til ovennævnte grupper.
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5 a)

Bidrag til folder for nydiagnosticerede
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en folder for forældre til nydiagnosticerede børn
(eller har mistanke om at barnet har særlige behov) og har brug for hjælp fra forældre,
der er ”nye” i systemet. Inger er tovholder og Iben & Kathia meldte sig – tak ☺ Som udgivere er vi et netværk– refleksionsrum – personer der stiller sig til rådighed – ikke fagkundskab.
Foreløbig er råskitsen disse emner:
Faktaafsnit
• Diagnoser
• Hjernen
• Medicin
• Store børn
• Følelser – faser
Findvej-afsnit
• Systemets gang
• Organisationsdiagram
• Første mistanke hvad gør jeg?
• Nydiagnosticeret – hvad så?
Tilbud-afsnit
• Mulighed for hjemmevejledning
• Skole- børnehavetilbud
• Aflastning
• Hjælpemidler
Diverse
• Søskende
• Forsikringer
• Personoplysninger
Henvisninger
• Foreninger
• Kurser

5 b)

Brug af hjemmesiden, forum & facebook gruppe.
Der er behov for at få redigeret i hjemmesiden – ligesom den trænger til en ny platform,
fx Word Press. Vi savner penge og kompetence til begge dele.
Der var en diskussion af, hvordan man bedst udnytter hjemmesiden. 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.
Kommunikation mellem medlemmerne – bl.a. For at oprette undergrupper – er heller
ikke nemt i dag. Det kan gøres via forum (mailgruppe) og Facebook gruppe, her kan man
stille spørgsmål til hinanden på en mere uformel måde.

6.

Eventuelt.
Fonde – Kathia vil gerne hjælpe med at kontakte fonde sammen med Christine Raarup.
Inger Toft Thiersen (ref).

Gentofte Forældreforening
www.gentofteforaeldreforening.dk gentofte.foraeldreforening@gmail.com

3

