
INVITATION  
- og indkaldelse til generalforsamling 
   
               
 

Kære medlem/interessent    Sorø d. 8.2. 2019 
 
Hermed inviteres til årsmøde og generalforsamling 2019 for Green Care 
Netværket, lørdag d. 23. marts i Odense. 
 
Vi har sat alle sejl til for at skabe et rigtig interessant årsmøde, hvor vi  
stiller skarpt på faglighed, saglighed og etik i Green Care praksis.  
 
Kom og hør tre spændende oplægeholdere med hver deres vinkel på temaet:  
 
Gülcan Güven Grud, Centerleder Center for Social Rehabilitering i Vejle Kommune 

❖ Perspektiver på samarbejdet som ansvarsbevidst medspiller i det 
offentlige system 

 

Maja Frederiksen - Formand for Rideterapeutforeningen og Rideterapeut hos 

Frederiksens Isheste v. Hedeland / Roskilde 

❖ Overvejelser om kvalitet og etik man bør gøre, når man inddrager dyr i det 
pædagogisk og terapeutiske arbejde 

 
Line M Jørgensen – Psykolog og misbrugsbehandler med studier og forskning i 

Naturassisteret behandling  

❖ Kan man tale om, at en Green Care Praksis indeholder et særligt syn på 
naturen?" 

 
 
Årsmøde kl 9:30 - 15:00 (registrering fra kl 8:30) er for alle interesserede mod betaling. 
 
Generalforsamling kl 15:00 – 16:30 er forbeholdt medlemmer og gratis.  
Se foreløbig dagsorden på bagsiden.  
NB: Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 
uger inden generalforsamlingen, dvs. senest d. 23. februar. 
 
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense 
 
Pris for årsmøde: Medlemmer 450 kr / ikke-medlemmer 700 kr 
(Ved samtidig indmeldelse i foreningen betales naturligvis kun medlemspris) 
 
 
Frist for tilmelding: 11. marts 2019 
 
Tilmelding: Sker via hjemmesiden vi dette link. Du skal huske at give tilladelse, hvis du 
ønsker, at vi videregiver dine kontaktoplysninger (mailadresse og/eller telefonnummer) til 
de øvrige deltagere. 
 

https://www.greencarenetvaerk.dk/begivenheder/tilmelding-til-aarsmoede-for-green-care-netvaerket/
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ÅRSMØDE kl 9:30 – 15:00 (registrering fra 8:30) 

 8:30  - 9:30 Registrering og kaffe/morgenbrød 

9:30 – 9:45 Velkomst og sang 

9:45 – 10:25 Oplæg  inkl. summepause 

10:25 – 11:05 Oplæg, inkl summepause 

11:05 – 11: 25 Kaffepause 

11:25 – 12:05 Oplæg, inkl summepause 

12:05 – 13:00  Frokost 

13:00-13:10 Holdopdeling tre hold  

13:10 – 13:55 Dialog med oplægsholderne 

13:55 – 14:30 Opsamling og afrunding 

14:30 – 15:00 Kaffepause 

GENERALFORSAMLING  kl 15 – 16.30 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det 
kommende år  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen agter at fremsætte forslag om oprettelse af et rådgivende forum (advisory board), som kan 

støtte bestyrelsens arbejde. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Formand for 2 år: Carsten Ørting Andersen (genopstiller) 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Sven Priesel (genopstiller), Charlotte Glintborg (genopstiller ikke), Gitte 
Sperling (genopstiller ikke) 

1 suppleant:  Marianne Raabye (genopstiller ikke) 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 


