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REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Generalforsamling, 23/10 2020: Antal tilmeldte og evt. forholdsregler. 

Baggrund: Vi har inviteret alle medlemmer til Generalforsamling d. 23/10 og i forbindelse hermed 

også til medlemskonference. Der er deadline for tilmelding d. 26/8. Vi får på mødet et overblik over 

antal tilmeldte.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen forholder sig til tilmeldingstallet, og drøfter evt. tiltag for at 

nå bredere ud, samt også drøfter mulige scenarier (herunder forholdsregler omkring covid-19), der 

kan gøre, at vi skal afholde arrangementet på en anden måde. 

Beslutning: Der er pt. ca. 30 tilmeldte til generalforsamlingen, og derudover ca. 55 til 

arrangementet. Vi forventer, at arrangementet kan gennemføres som planlagt, og udsender en 

rykker mhp. at alle medlemmer får de bedste muligheder for at deltage. 

 

3. Generalforsamling, 23/10 2020: Evt. vedtægtsændringer 

Baggrund: Jf. vedtægterne er det på en generalforsamling, at evt. forslag til vedtægtsændringer 

skal besluttes. Bestyrelsen tidligere drøftet vedtægterne, og herunder hvordan praksislæring skal 

betones. Dette er gjort i et fundament, der blev udarbejdet ifm. vores internat i juni. 

Indstilling: Det indstilles, at vedtægterne foreslås ændret på et enkelt punkt, nemlig at tilføje en 

paragraf: § 17 Ved ophævelse af foreningen uddeles evt. tilbageværende midler i overensstemmelse 

med foreningens formål. Dette fordi dette rettelig bør fremgå af en vedtægt for en forening, der 

har indtægter og udgifter og dermed midler i foreningen.  

I overensstemmelse med tidligere drøftelser indstilles, at vedtægtsændringer i øvrigt ikke foreslås 

på denne første generalforsamling. I stedet foreslås, at Formandens beretning tydeliggør 

fundamentet for praksislæring og dermed retning for foreningens arbejde og virke. Samt at 

formanden i beretningen foreslår kontingent i den kommende periode til 0,- kr., men lægger op til, 

at bestyrelsen i næste periode arbejder med medlemsmodeller og kontingentmodeller. 
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Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen. 

 

4. Generalforsamling, 23/10 2020: Valg til bestyrelsen 

Baggrund: Jf. vedtægternes § 13 pkt. 6 er der valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisor, 

suppleanter mv. på generalforsamlingen. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter valget, herunder klarhed over om alle fra 

bestyrelsen stiller sig til rådighed, samt hvordan vi sikrer en demokratisk proces for valgprocessen.  

Beslutning: Alle deltagere på mødet genopstiller, og vi få klarhed over, om alle øvrige 

bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Desuden overvejer vi, om der er personer, vi gerne vil 

opfordre til at indtræde i bestyrelsen, således at det er på plads inden generalforsamlingen. 

Bestyrelsen drøftede i forbindelse hermed eventuelle problemstillinger omkring habilitet. Fx at en 

institution, hvor et bestyrelsesmedlem er leder/direktør, anvender foreningen som leverandør, 

eller når foreningen udlodder midler. Konklusionen blev, at såfremt der opstår problemstillinger 

omkring fx kontraktforhold omkring leverandøropgaver eller en institution, hvor et 

bestyrelsesmedlem er ansat, søger om udloddede midler, vil bestyrelsesmedlemmet være inhabilt i 

behandlingen af de pågældende sager. Derudover er sekretariatet i færd med at udarbejde 

kontrakter, der tydeliggør grænser, opgaver mv. Bestyrelsen vil holde opmærksomhed på disse 

forhold i det videre arbejde. 

 

5. Generalforsamling, 23/10 2020: Økonomi 

Baggrund: Budget og regnskab foreligger endnu ikke i færdig form, men begge dele vil selvfølgelig 

foreligge rettidigt inden GF. Forventningen iht. økonomi er, at FFP i 2021 vil have en indtægt, der 

kan finansiere en sekretariatsmedarbejder samt dertil konsulentbistand i fornødent omfang. 

Indstilling: Det indstilles, at foreningen i det kommende år kan anvende en del af egenkapitalen (op 

til 200.000,- kr.) på at fremme praksislæring i form af initiativer (fx café-arrangementer, temadage 

mv.) og/eller i form af medfinansiering i relevante projekter / indsatser. Det indstilles endvidere, at 

vi endnu ikke udlodder midler i medfør af § 7. 

Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen. 

 

6. Næste møde og eventuelt: 

Vi mødes i Vingsted ifm. generalforsamlingen. 
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