
 

 

Referat fra generalforsamling - Green Care Netværket 

11. juni 2021, kl. 14.30 – 15.45 

Sted: Papirfabrikken, Gulkrog 3, 7100 Vejle  

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent og referent  

Otto Lægård Jensen blev valgt som dirigent og Lisbet Rüdinger valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning.  

Formand Carsten Ørting Andersen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet som 

bilag 1 til dette referat. 

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

Kasser Otto Lægaard fremlagde underskrevet og revideret regnskab for Green Care Netværket for 

perioden 16. januar- 31. december 2020.  

Regnskabet viser samlede indtægter for 35.078 kr. Årets resultat er 7.387 kr. Egenkapital anddrager 

18.879 kr. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.  Endvidere 

fremlagdes budget for det kommende år. Det blev ligeledes enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen indstillede fastholdelse af kontingentsatser. Dette blev enstemmigt vedtaget.  

Kontingentsatserne er fortsat:  

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen stillede forslag om A) Iværksættelse af 

pilotprojektet Kvalitet i green care samt B) Visse vedtægtsændringer.  
Ad A) Pilotprojektet Kvalitet i green care foreslås gennemført i 2021 og udrullet i 2022 med en 
obligatorisk mærkningsordning for alle medlemmer, der udbyder green care (praktikere). For ordningen 
opkræves et deltagergebyr, jf pkt B nedenfor.  

Ordningen består af  

• et spørgeskema, som medlemmet udfylder,  

• en årlig workshop, hvor der videndeles og arbejdes med kvalitetsbegrebet gennem spørgeskema 
og erfaringsudveksling, samt  

https://www.greencarenetvaerk.dk/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNSIsIjdiZDRiMSIsIjIzNiIsImRjZDdkY2I5NzUyOCIsZmFsc2Vd
https://www.greencarenetvaerk.dk/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNSIsIjdiZDRiMSIsIjIzNiIsImUxZjBkMDk3ZTRiMCIsZmFsc2Vd


 

 

• en badge for det næste år, der dokumenterer, at man er tilknytte Green Care Netværkets 
kvalitetsarbejde, og endelig 

• repræsentation på Danmarkskortet på hjemmesiden med oplysninger om virksomheden og evt. 
link til egen hjemmeside. 

Det blev præciseret, at pilotprojektet kun vil give mulighed for en obligatorisk mærkningsordning. Først 
når projektet er gennemført, vil det blive klar om der kan iværksættes en obligatorisk mærkningsordning i 
2022. 

Formålet med pilotprojektet er at indsamle data, så vi kan formulere en kvalitetsmærkeordning. Alle 
udbydere, der markedsfører sig som medlem af Green Care Netværket tænkes på sigt omfattet af 
ordningen. 

Formålet med en obligatorisk kvalitetsordning er at skabe vished for, at der er kvalitet og faglig udvikling i 
medlemmernes green care tilbud. Dermed vil foreningen kunne stå på mål for markedsføring af de 
enkelte tilbud. Desuden vil foreningen med en fornyet vægt og seriøsitet kunne spille ind til politikerne i 
det langsigtede arbejde for offentlig anerkendt uddannelse såvel som mærkningsordning. 

Et medlem bragte spørgsmål om uddannelseskrav op. Green Care Netværket har ikke noget 
uddannelseskrav for optagelse i foreningen og bestyrelsen tænker heller ikke umiddelbart formelle 
uddannelseskrav som en del af i kvalitetsordningen. Det væsentlige er at uddannelse og tilbud passer 
sammen, og at udbyderen er transparent omkring dette. 

Der blev spurgt til situationen hvor man som ansat i en virksomhed arbejder med green care. I så fald er 
det virksomhedens beslutning, om den vil være medlem og dermed omfattet af kvalitetsordningen med 
bl.a. ret til badge. Det ansatte medlem kan ud fra en privat-professionel interesse godt være medlem af 
Green Care Netværket uden at være omfattet af kvalitetsordningen. 

Der blev spurgt til, hvordan man ville sikre udbydere, som er svagt stillet skriftligt (men som kan være 
superdygtige til green care). Det er en vigtig pointe, som skal adresseres i pilotprojektet, men 
workshoppen kan jo også ses som en hjælp i den forbindelse. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
Ad B) Bestyrelsen stillede forslag om følgende ændringer i vedtægterne: 
I § 2 indsættes: Foreningens overordnede fokus er styrkelse af mental og fysisk sundhed på alle planer. 
 
I § 3: 
Som nyt stk. 3 indsættes: 
"Medlemskab gælder for et år ad gangen indtil udmeldelse af foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt 
til kassereren senest 15. december, og får virkning for det næstkommende år." 
 
Stk 3 bliver herefter stk. 4. 
 
I § 6: 
Som stk. 2 indsættes: 
"Bestyrelsen kan i tillæg til kontingent fastsætte et gebyr for deltagelse i medlemsordninger, der er 
besluttet af generalforsamlingen, og som administreres af foreningen." 

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
På valg for 2 år: 
Formand Carsten Ørting Andersen (genopstiller). Formanden blev enstemmigt genvalgt. 



 

 

Ella Hilker (genopstiller). Ella blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.  
Majken Sanchez (opstiller) Majken indtrådte sidste år som suppleant for Sven Preisel. Majken blev 
enstemmigt valgt til bestyrelsen. 

På valg for 1 år: 
Ny kandidat til bestyrelsen, da Bjarne Clemmensen udtræder af bestyrelsen efter eget valg et år inde i 
nuværende valgperiode. 
Bestyrelsen indstillede Lærke Jensen. Lærke er uddannet pædagog og arbejder hos 
medlemsvirksomheden Huset Scheving. Hun har skrevet bachelor, omhandlende dyrenes betydning for 
borgere med Autismespektrum forstyrrelser. Lærke begynder kandidatstudie i det kommende studieår. 
Lærke blev enstemmigt valgt for 1 år. 
 
Der skulle vælges to suppleanter, men ingen tilstedeværende ønskede at stille op. Bestyrelsen har 
således ingen suppleanter. 
 

7. Valg af intern revisor 

Intern revisor, Rasmus Vestergaard Madsen, havde meddelt, at han gerne ville fortsætte. Der var ingen 
andre forslag. Rasmus blev enstemmigt genvalgt som intern revisor. 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget til dette punkt. 
 
 
 
København, 14/6 2021 
Lisbet Rüdinger (referent) 


