Stiftende generalforsamling i Foreningen Afhængighed og Samfund
Den 20. Maj 2021
Referat revideret:
1. Valg af dirigent:
Kim Yde
2. Valg af referent:
Pernille Skovbo
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
- Gennemførte og igangværende behandlinger
Der er ingen igangværende behandlinger, men rigtig mange henvendelser
- På aftenens møde blev foreningen Afhængighed og Samfund stiftet.
- Vedtægterne blev gennemgået. Vi blev enige om, at pkt. 2 under Organisering af
arbejde, som omhandler frivillige gadearbejdere, er noget vi tager op når foreningen er
blevet større.
4. Godkendelse af budget:
Der er endnu ikke udarbejdet et budget
5. Godkendelse af regnskab:
Vi godkendte, at Kim Yde har stået for startkapitalen på 15.000 kr. som er brugt på administration
og oprettelse af hjemmeside.
6. Fastsættelse af kontingent:
100 kr. om året. Betales på MobilePay.
7. Valg af bestyrelse, herunder formand, kasserer, sekretær, revisor, suppleanter mv.
-

Formand:
Pernille Skovbo
Tingvejen 74
8600 Silkeborg
Tlf.: 22895057
E-mail: perzille@gmail.com

-

Kasserer:
Kim Yde
Solsortevej 1 3.sal
8600 Silkeborg
Tlf.: 81947494
E-mail: kimyde16@gmail.com

Sekretær:
Mary Elisabeth Holm
Sønderparken 17 st th
7430 Ikast
-

Revisor:
Poul Holmboe Borghus
Tal og tanker

8. Indkomne forslag:
-

Vi skal også have fokus på medafhængighed.
Tilbyde foredrag og behandling til medafhængige af medafhængige.

9. Eventuelt:
- Hvem gør hvad når vi får en henvendelse? Vi nåede ikke at træffe en endelig beslutning,
så punktet tages op på det kommende møde.
- Hvornår arbejder man frivilligt og hvornår er det lønnet? Vi nåede ikke at træffe en
endelig beslutning, så punktet tages op på det kommende møde. Punktet er ikke aktuelt
på nuværende tidspunkt.
- Vi diskuterede hvem vi skal henvende os til og blev enige om, at hjælpe både afhængige
og medafhængige. Indsatsen for de to målgrupper skal vægtes lige højt. Dette er muligt,
da bestyrelsen består af begge målgrupper.
- Vores aktiviteter skal i første omgang koncentreres om at hjælpe dem, der henvender
sig, og tage ud og holde oplæg/foredrag/speaks for afhængige og medafhængige.
- Vi ønsker at aflægge Søby Park et besøg og drøfte mulighederne for samarbejde. På sigt
vil vi gerne tage ud og informere på hospitaler, skoler, institutioner og fængsler.
- Nyt møde den 30 juni kl. 19.00 hos Kim.

