Referat fra Generalforsamling i TSA d. 14.03.14, på
Restaurant Huset Blom
I alt deltog 19 medlemmer.
1. Valg af dirigent:
Jane Elmgren Boysen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
og rettidigt varslet.
2. Formandsberetning:
Formanden fremlagde formandsberetningen, som herefter blev godkendt med
applaus.
3. Regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet og påpegede at der i det fremlagte regnskab,
ikke er betalt for kursus med Torben Andersen.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde forslag til
vedtægtstilføjelse under punkt 2 i vedtægterne. Bestyrelsen foreslår følgende:
Ikke medlemmer, bosiddende eller arbejdende i TSA’s virkeområde, tillægges en
ekstra afgift til kursusgebyret, svarende til TSA’s årskontingent.
Ved begrænset deltagerantal har TSA medlemmer førsteprioritet til deltagelse.
Forslaget blev vedtaget uden indvendinger.
5. Kontingentfastsættelse:
Uændret på 500,- kr. for aktive medlemmer.
Uændret på 250,- kr. for pensionister.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tom Lykke Gregersen og Birgit Heisterberg blev genvalgt. Mette Alfast ønskede
ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Lone Bruun som nyt medlem. Der meldte sig ikke andre og
Lone Bruun blev valgt med applaus.
7. Valg af 2 revisorer:
Genvalg til Niels Rasch og Niels Carl Freksen.
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8. Eventuelt:








Niels Rasch roste kassereren for et fint og overskueligt regnskab.
Lars Korsgaard mente det måtte være formandens tilstedeværelse der
gjorde at bestyrelsen fik sit forslag til vedtægtstilføjelse godkendt!
Elsebeth Nielsen (EN) spurgte ind til om Project Zero var forkastet. EN tilbød
sig som ad hoc medhjælp til planlægning af møde der skal dreje sig om
tandklinikker og Project Zero. Aftalt blev at Birgit Heisterberg og EN i
fællesskab forsøger at planlægge det.
EN havde forslag til kursus næste foreningsår som skulle hedde
Spiseforstyrrelser.
Lene Vestergaard roste bestyrelsen for arrangementerne året igennem og
for brugen af hjemmesiden, som hun synes fungerer.
Flemming Kock (FK) spurgte ind til prisen på hosting af hjemmeside og
mailsystem i fremtiden. FK mener at man måske selv kan klare det, men da
omkostningerne ligger på 299,- kr. pr. mdr., blev prisniveauet godkendt.

Formanden takkede dirigenten, overrakte afgående kasserer Mette Alfast gave og sagde
tak for hendes indsats i bestyrelsen.
Herefter lå resten af aftenen i hænderne på Niels og Sandra.
Næste års ”påskeharer” blev Lene Vestergaard og Flemming Kock.
Referent Birgit Heisterberg
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