Referat generalforsamlingen i TLC Danmark 2009-2010

1. Valg af ordstyrer
Benedicte
2. Valg af referant
Peter Chr. Hansen
3. Bestyrelsens beretning
Der er opstillet indsamlingsbøsser 40 stk.
Der er lavet postkort som sælges 100 pakker solgt 200 tilbage
Der er søgt nogle fonde dog uden hjælp
Søgning af fonde skal gennem bestyrelsen
Sanne har skabelon
Under vm forsøgte vi at få lavet nogle aktiviteter men dog uden det store held.
Fradrags berettet er droppet pt.
Vi har kontakt til TLC foreningen i Tyskland
De har indsamlet 25000 euro
Der skal tjekket e-mail adresse
Se bilag for mere info om beretningen:
4. Godkendelse af regnskab
Er godkendt af alle
5. Vedtagelse af budget, Samt fastsættelse af kontigent.
kontingentet bibeholdes på 100 for støttemedlem 75 kr. pr. måned for støt en seng.
6. Alex og Benedikte stiller op til bestyrelsen.
Suppleant er Betina.
Der er indsamlet 29xx kr i 20 bokse på Fyn
Betina forslår at der sender en stak til hende via. Hendes mand.
Sydafrikansk gospel kor , gratis koncert til fordel for TLC.
Der skal løftes i flok.
Der skal hjælpes til med på Tirsdag.
Indsamling til Theas 60års fødselsdag 60kr. pr. barn.
Der afholdes en TLC arrangement i Maj næste år
Tirsdags arrangement med Pippa i Århus.
Pippa møde med AC tirsdag formiddag.
Pippa fordrag på AC århus tirsdag aften.
Der stilles spørgsmål ved om facebook om det er den rigtige gruppe.

Bilag 1

Beretning 2009-2010 i TLC Danmark
Der er nu umiddelbart 40 familier som er medlemmer, heraf har 24 familier indbetalt i 2010. Så er der nye
familier som er kommet til – men også nogle som ikke har indbetalt i år.
INFORMATION TIL NYE FORÆLDRE
Til ”nye forældre” er blevet opdateret, og der er nu tilføjet kontaktpersoner i landsdelene, jf. dialog på
sidste generalforsamling. TLC giver den med sammen med papirerne på barnet, ligesom at Jane på Cherups
også giver en til de forældre som bor der.
INDSAMLINGSBØSSER
Der er indkøbt og opsat indsamlingsbøsser – pt er der 40 fordelt i Danmark, de første er opsat i foråret
2010 og erfaringer fra Tyskland var været at det først er ”fyldt” efter 6-12 mdr.
POSTKORT
Der er trykpostkort med motiver fra TLC. Salget kom godt fra start, dvs. der er solgt 100 pk., vi håber at
mange her til generalforsamling køber både til sig selv og venner og bekendte – for der er stadig 200 pk. til
salg.
Da der ikke må uddeles foldere samtidig med indsamlingsbøsser er der ikke blevet tryk – men et elektronisk
eksemplar kan hentes på vores hjemmeside.
FONDE
Vi har søgt 2 fonde men desværre har det ikke være succes.
TLC vil helst have dialog om ”projekter” ønsker når vi har mulighed for at søge – da deres behov ændre sig
løbende. Derfor er der ikke rundsendt en ønskeliste. De som ønsker det kan skrive til Sanne (mig) for at
standard på en fondsansøgning.
PRESSE
Der har været arbejdet på flere ”fronter” for at skabe omtale omkring VM – desværre lykkes det ikke.
INFORMATION TIL FRIVILLIGE
For at få udbredt ideen om TLC til mange er der også behov for at vi får kontakt med de danske frivillige
som er på TLC. Dette er noget som der vil blive arbejdet videre med.
FRADRAGSBERETTIGET
Jf. at vi er meget lagt fra målet, og vi ikke mener det vil gøre nogen forskel i indtægten så arbejder der ikke
videre på dette, men det er ikke glemt, så hvis vi når i nærheden af grænserne skal det nok tages op igen.
ØKONOMI
Status følger senere både for året 2009 og 2010!
DER ER BEHOV FOR, AT HVER ENKELT AF OS GØR EN INDSATS FOR AT UDBREDE KENDSKABET TIL TLC.

