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Facilitatortræf  

Stedet hvor vi udveksler erfaringer, metoder og ideer 

 

Generalforsamling 2022 
Facilitatortræf er en frivillig forening, og medlemmerne er alle, der har deltaget i en eller flere af de 
årlige arrangementer gennem årene.  
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning /v Forperson 
3. Forelæggelse af årsregnskab /v Kasseren 
4. Facilitatortræf –  2023 
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 
 
Tid og sted: 
21. august 2022 kl. 15:30-16:30 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N. 

 

1. Valg af dirigent  

Formanden bød velkommen og foreslog bestyrelsesmedlem Thomas Berg Nielsen som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der ikke var nogle indkomne forslag 
til beslutning på generalforsamlingen. 
 
Jette Louise Flensburg blev valgt som referent. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning /v Forperson Lene Wervick Nissen  

Forpersonen afgav sin beretning og takkede de medlemmer, som har bidraget til at gøre dette års 
Facilitatortræf muligt. 
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Der var bl.a. en tak til den gamle bestyrelse for en fin overdragelse og til medlemmerne for at bakke op om 
arrangementet. 
 
Der var også en tak til webmaster Henrik, som leverer en meget vigtig indsats, og som heldigvis har tilbudt 
at fortsætte næste år. 
 
Også en kæmpe tak til de facilitatorer, som har stillet op i år til oplæg, workshops og performance. 
 

3. Forelæggelse af årsregnskab /v Kasserer Jette Louise Flensburg  

Kassereren redegjorde for regnskabet og fremhævede, at det ikke er meningen, at foreningens 
arrangementer giver overskud. Der arbejdes med en ”buffer”, som bruges til at starte planlægningen af det 
efterfølgende års træf op med, og at indtægter og udgifter ellers som udgangspunkt ønskes at gå i 0,-. 
 

Regnskab for Facilitatortræf 2022   

   
Åbningsbalance (restbeløb efter Facilitatortræf 2021)  25.939,00 

   
INDTÆGTER BUDGET 2022* REGNSKAB 2022 

   
Kontingent for Facilitatortræf 2022 61.250,00 63.875,00 
- afventende betalinger via EAN  5.250,00 

   
Indtægter i alt 61.250,00 69.125,00 

   
   
UDGIFTER   
   
Gebyrer o.lign til bank, hjemmeside og NemTilmeld 600,00 1.076,06 
Forplejning ifbm. bestyrelsesmøder 3.000,00 1.160,80 
Leje af lokaler hos MS 15.100,00 15.100,00 
Konferencepakke (forplejning, service, mv.) 29.400,00 30.245,65 
Transport (estimat) 1.000,00 2.400,00 
Materialer (postkort, tudser, mv.) 10.000,00 7.513,00 
Erkendtlighed til oplægsholdere inkl. gebyr 4.200,00 2.428,75 

   
Udgifter i alt 63.300,00 59.924,26 

   
RESULTAT -2.050,00 9.200,74 
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Ny saldo  35.139,74 

   
* Der er budgetteret med 70 deltagere, plus arrangører og workshopholdere 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Beslutning om Facilitatortræf 2023?  

Der var stor opbakning til at gennemføre Facilitatortræf i 2023. I 2023 vil det være 10-års jubilæum for 
foreningens officielle stiftelse. 
 
Der var følgende input til det næste facilitatortræf: 
- Mere tid til workshops 
- Co-creation 
 

5. Valg af bestyrelsen - som er arrangører for det næste Facilitatortræf  

Den afgående bestyrelse fortalte lidt om deres baggrund for at gå med ind i bestyrelsen. 
 
Der blev valgt ny bestyrelse bestående af:  
Kamilla Bergstrøm 
Sofie Kempf 
Kristina Karlshøj 
Katrine Schumann 
Jette Louise Flensburg (stiller op som kasserer) 
 
Der blev tilknyttet nogle potentielle medlemmer af bestyrelsen, som overvejer at træde ind. Det er: 
Anne Cathrine Fallesen 
Janni Ahle 
Karina Maria Bruse 
 

6. Evt. indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen  

Der var ingen indkommende forslag.  
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7. Eventuelt  

Det blev drøftet at have fokus på at sikre et bredere arbejde for, at kommunikationen om træffet kommer 
ud og bliver kendt. Der laves en deltagerliste fra 2022 for dem, som tilkendegiver de gerne vil dele 
personlige oplysninger. 
 
Den afgående forperson afsluttede generalforsamlingen og opsummerede: 
- Referatet deles på facilitatortræf.dk  
- Den gamle bestyrelse forhåndsbooker Mellemfolkeligt Samvirke til næste år den 18. august 2023 
- Den gamle bestyrelse indkalder til et overdragelsesmøde 
- Den nye bestyrelse indkalder til et konstitueringsmøde 
- Næste generalforsamling afholdes til Facilitatortræf 2023.  
 
 
FAQ / Spørgsmål og svar 
 
Hvor længe sidder bestyrelsen? 
Til næste generalforsamling - som er til næste Facilitatortræf. Det er 18. aug. 2023. 
 
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 Facilitatortræf på 
benene. Opgaven for bestyrelsen er at planlægge og afvikle facilitatortræf 2023 og efter træffet 
vælges en ny bestyrelse. 
 
Hvor kan jeg finde billeder og andre materialer fra Facilitatortræf 2022? 
På hjemmesiden her: facilitatortraef.dk/ 
 
Er der andre måde at holde kontakten virtuelt? 
Vi har en aktiv LinkedIn gruppe her: linkedin.com/groups/7449167/ 


