Referat af TLC Danmarks ordinære generalforsamling
6. september 2008
Valg af ordstyrer: Anne blev valgt
Valg af referent: Lotte blev valgt
17 medlemsfamilier er repræsenteret til mødet.
Bestyrelsens beretning
Sidste år var 15 familier medlem, i år er vi oppe på 34 familier.
Bestyrelsen har diskuteret forskellige muligheder for at blive flere medlemmer, bl.a. er hjemmesiden blevet
opdateret.
Der er søgt forskellige fonde, og LEGO har givet kr. 35.200 til nye døre i hovedhuset på TLC. De gamle har
ikke kunnet lukkes i 3 år.
Derudover er der kigget på, hvordan man kan godkendes som en forening, der kan modtage skattefrie
gaver.
Et andet emne der er taget op flere gange på bestyrelsesmøderne er Theas ide om ”adopter en seng”. Man
betaler til en seng og modtager, fra TLC, en kort beskrivelse og foto af hvem der har ”boet” i sengen i den
tid man har betalt. Der er ikke helt præcis defineret hvordan og hvilke oplysninger der gives videre.
Debat efter beretningen vedr. ”adopter en seng” og de oplysninger som TLC giver til bidragyderne.
Flere tilkendegav at de mener det er en rigtig god idé og at det kan være muligheden for at få flere
medlemmer.
Holdningerne var dog delte på punktet vedr. oplysninger om børnene.
”Vores børn har en historie og vi må være glade for at folk har hjulpet”. Derfor er de ikke bekymrede for de
oplysninger som TLC videregiver om børnene. Nogle ser det som en ekstra mulighed for kommende
forældre at få flere historier om barnet.
Andre tilkendegav en mere bekymret holdning i forhold til oplysninger og foto, da forældrene ønsker at
være dem som fortæller deres børn historien, når de er klar til det.
En idé kunne være, at TLC udarbejder beskrivelser som indeholder foto og TLC navne samt historier om
barnets tid på TLC og ikke oplysninger om hvor og hvordan børnene er fundet/kommet til TLC.
Meget afhænger af hvor personlige oplysningerne bliver, om det bliver i tråd med dem som Laila tidligere
har set – uden detaljer om barnets baggrund.
Regnskabsaflæggelse
Regnskabet gjort op pr. 31/12-07. Revisor har godkendt uden kommentarer og regnskabet er også sendt til
politiet inden for den givne tidsfrist.
I december var der en del indbetalinger jf. indsamling til ulykken på TLC. Disse blev først sendt til TLC den 2.
januar 2008 og er derfor med i indeværende regnskabsår.
Yderligere er der i juli sendt kr. 17.800,- til TLC til hverdagsfornødenheder.
På dagen for generalforsamlingen er der kr. 2.250 på kontoen og disse vil blive sendt, sammen med
pengene for indsamlingerne i forbindelse med Theas besøg i Danmark.
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Fastsættelse af kontingent:
Generalforsamlingen er enige om, at hæve kontingentet fra kr. 50,00 pr. måned til kr. 75,00 pr. måned.
Med det nuværende antal medlemmer er vi nok til at ”adoptere en seng” med denne kontigent forhøjelse.
Når vi har 30 medlemmer mere, kan vi ”adoptere en seng” mere, indtil da, vil overskydende penge gå til
TLC som hidtil. TLC bruger pengene til de ting der er nødvendige for den daglige drift.
Valg til bestyrelsen
Opfordring til at alle, som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, om at stille op, uanset hvor de geografisk
er bosat. I det forgange år har der være 3 møder, resten har foregået via email.
På valg som alm. bestyrelsesmedlem: Malene og Nina – som begge blev genvalgt (for 2 år).
På valg som suppleant: Marianne – genvalgt (1 år).
Valg af revisor: Lasse er genvalgt som revisor, og Britt er genvalgt som suppleant (begge 1 år).
Indkomne forslag
Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen ikke modtaget nogle forslag.
Eventuelt
Hvordan får vi flere medlemmer?
Der var både holdninger til at det er svær at få fat i nye medlemmer – jf. dette er vores personlige
engagement. Samtidig var der også holdningen, at så svært kan det da ikke være.
En mulighed er en folder, som TLC giver til danske familier som kommer til TLC for at hente. Folderen skal
både vægte vores sociale formål og indsamling af økonomiske midler til TLC. Eventuelt med angivelse af
lokale kontaktpersoner. Hvis man ønsker at være lokal kontaktperson, skal man melde sig til Sanne eller
Peter.
Der kan være fremtidige medlemmer som kun ønsker at deltage i den økonomiske del og andre i den
sociale del.
TLC Danmark skal være mere synlig på MyFamily.
En mulighed er at deltage på landegruppe arrangmenter og der komme i kontakt med nye famlier.
Skattefrie gaver
Der er et ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med at blive fradragsberettiget.
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Åben/lukket gruppe
Det kan blive et problem for TLC Danmark hvis vi bliver opfattet som en lukket og sammentømret gruppe.
Derved ”tør” nye familier ikke melde sig til sociale aktiviteter.
Det skal synliggøres på groupcare gruppen, at weekenden på Bøsøre er for alle AC familier. Ligesom at det
skal synliggøres at groupcare gruppen og weekenden på Bøsøre er 2 forskellige ting. Bøsøre arrangeres ikke
af TLC Danmark.
Opfordring til ”nye” familer som deltog for første gang at skrive på Groupcare gruppen (hvor det sociale af
TLC Danmark primært foregår) om deres opfattelse af weekenden.
Flere medlemmer på groupcare gruppen giver mulighed for at få flere medlemmer.
Næste års generalforsamling
Jf. debatten om Bøsøre var der forslag om evt. at flytte generalforsamlingen til et særskilt arrangement. Der
var dog flere som gav udtryk for, at der ikke er plads til flere arrangementer i kalenderen.
Slutteligt
Alle initiativer er velkomne for at udbrede kendskabet til TLC Danmark, og samtidig en opfordring til at man
informerer og koordinerer med bestyrelsen.
Send gerne info til hjemmesiden til pch@tlc-dk.dk
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