
Facilitatortræf
Stedet hvor vi udveksler erfaringer, metoder og ideer

2021 Facilitatortræf Generalforsamling
Facilitatortræf er en frivillig forening og medlemmerne er alle der har deltaget i en eller flere af
de årlige arrangementer gennem årene.

Referat - 16 marts 15:00-16:15 via Zoom

1. Valg af dirigent
Michael Ambjørn blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning & forelæggelse af årsrapport /v Forperson Sofie Kemp
● Grundet Coronakrisen valgte vi i marts måned 2020 at aflyse Facilitatortræf 2020 og

udskyde generalforsamlingen til i dag.
● Det, den afgående bestyrelse har udviklet, er et koncept fokuseret på, hvordan

facilitatorer kan mødes under temaet: Facilitering mod Verdensmålene.
● Dog sidder den afgående bestyrelse fast grundet usikkerheden mht. COVID-19 og

lægger op til diskussion om hvornår og hvordan det næste FT træf skal afholdes..
● Tak til den afgående bestyrelse: Sofie, Marie, Mia, Peter, Michael - og  Lene Ulrich og

Annethia Lilballe som var nødsaget at træde ud af bestyrelsen i 2020.

3. Forelæggelse af årsregnskab /v Kasserer Marie Dahl
● Som frivillig forening med et enkelt  (normalt årligt) arrangement er økonomien ret

simpel
● Der er en lille ‘buffer’ som bruges til: depositum til hovedarrangementet / de desværre

uundgåelige bankafgifter (75kr i kvartalet) og evt. Forplejning.

2020 Regnskab Facilitatortræf  1.1 2020 - 31.12 2020

1.1 Saldo = restbeløbet efter facilitatortræf 2019 12480.76

31.3 Gebyr Danske Bank -75

17.5 Forplejning for bestyrelsesmøder 2020 -1437.29

30.6 Gebyr Danske Bank -75

30.9 Gebyr Danske Bank -75

18.12 Forplejning - ubetalt regning fra tidligere bestyrelse -900

31.12 Gebyr Danske Bank -75

Resultat 2020 9843.47

Den Frivillige Forening Facilitatortræf er registreret under CVR 35490426

https://www.linkedin.com/in/michaelambjorn/
https://www.linkedin.com/in/petra-sofie-kempf-0500367/
https://www.linkedin.com/in/marie-l%C3%B8rring-dahl-7425ab5/


4. Beslutning om Facilitatortræf - 2021 eller 2022?
● Efter en diskussion, hvori alle deltagere bidrog, blev fordele og ulemper opvejet - inkl.

usikkerheden mht. COVID-19, virtuel vs. fysisk, tid til rådighed etc. etc. Der var stemning
for at afholde et online træf i 2021.

● Generalforsamlingens deltagere nåede frem til det følgende som følge af den
ovenstående diskussion:

○ En evt. ny-indvalgt bestyrelse skal køre videre med Facilitatortræf 2021
○ Fokus skal være på at afvikle det virtuelt
○ Og formatet Open Space skal overvejes for at gøre det så overskueligt som

muligt - og deltagere forventes at betale et beskedent beløb for at være med.

5. Valg af bestyrelsen - som er arrangører for det næste Facilitatortræf
Enstemmigt indvalgt i bestyrelsen for Facilitatortræf 2021.

Fortsætter fra 2019-20 i 2021 bestyrelsen:

Petra Sofie Kemp, Marie Lørring Dahl, Mia Fihl Jeppesen, Peter Sloth Madsen, Michael
Ambjørn

Indtræder i 2021 bestyrelsen:

Signe Mehlsen, Kristine Karlshøj

6. Evt. indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen
Der var ingen indkommende forslag.

7. Eventuelt
● Den nye bestyrelse indkaldes til et planlægningsmøde.
● Næste generalforsamling afholdes til Facilitatortræf 2021.
● Referatet deles på den oprindelige ‘indkaldelsestråd’ på LinkedIn gruppen

----------------------------------------------------------------

Hvor kan jeg finde billeder og andre materialer fra Facilitatortræf 2019?

På hjemmesiden her: facilitatortraef.dk/2019-2/

Er der andre måde at holde kontakten virtuelt?
Vi har en aktiv LinkedIn gruppe her: linkedin.com/groups/7449167/
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2021 invitation til Generalforsamling
Facilitatortræf er en frivillig forening og medlemmerne er alle der har deltaget i en eller flere af
de årlige arrangementer gennem årene. I er hermed indkaldt til generalforsamling

Grundet Coronakrisen valgte vi i marts måned 2020 at aflyse Facilitatortræf 2020 og udskyde
generalforsamlingen. Vi indkalder nu til generalforsamling for at sikre Facilitatortræffets fremtid.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning & forelæggelse af årsrapport /v Forperson Sofie Kemp
3. Forelæggelse af årsregnskab /v Kasserer Marie Dahl
4. Beslutning om Facilitatortræf - 2021 eller 2022?
5. Evt. indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsen - som er arrangører for det næste Facilitatortræf
7. Eventuelt

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen for Facilitatortræf
Petra Sofie Kemp, Marie Lørring Dahl, Mia Fihl Jeppesen, Lene Ulrich, Peter Sloth Madsen, Michael Ambjørn

_______

FAQ / Spørgsmål og svar

Hvor længe sidder bestyrelsen
Til næste generalforsamling - som er til næste Facilitatortræf om det er i 2021 eller 2022.

Hvem kan sende forslag til beslutning på generalforsamling?

Det kan alle medlemmer. Ifølge vedtægterne, alle der interesserer sig for facilitering. Forslag
skal indsendes til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.

Hvem kan stille op til bestyrelsen?

Alle medlemmer der har tid og appetit til at hjælpe med at stable det næste Ftræf på benene.
Opgaven for bestyrelsen er at planlægge og afvikle facilitatortræf 2021 og efter træffet vælges
en ny bestyrelse.

Hvor kan jeg finde billeder og andre materialer fra Facilitatortræf 2019?

På hjemmesiden her: facilitatortraef.dk/2019-2/

Er der andre måde at holde kontakten virtuelt?

Vi har en aktiv LinkedIn gruppe her: linkedin.com/groups/7449167/
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