Referat af TLC Danmarks ordinære generalforsamling
5. september 2009
Valg af ordstyrer: Marianne blev valgt
Valg af referent: Rikke blev valgt
20 medlemsfamilier er repræsenteret til mødet.
Bestyrelsens beretning
Sidste år var der et ønske om flere medlemmer: vi er gået fra 34 til 40 medlemmer. Der er 29 medlemmer
på ”støt en seng”.
Der er lavet en folder til kommende TLC-forældre, men der er ikke kommet så mange nye medlemmer på
den konto. Evt. overveje, om vi skal have kontaktpersoner i forskellige landsdele.
Det er blevet undersøgt, om vi kan blive fradragsberettiget som forening, men det har lange udsigter i
øjeblikket. Der kræves en årligt indtægt på mindst kr. 150.000 og mindst 100 medlemmer, og dette over en
3-årig periode.
I det forgangne år har de 4 Rotary-klubber i Århus doneret nye spiseborde til TLC.
Der bliver arbejdet på mere presseomtale af TLC – der var i uge 36 en god artikel i Hjemmet om Malene og
Jean og deres adoption af Sebastian. Det kan ses på antal besøg på hjemmesiden.
Hjemmesiden har fået nyt design.
Sanne har haft kontakt med div. kirker i forbindelse med Theas besøg.
Martina har været på træf i Tyskland. Der er sendt beskrivelse ud om, hvordan det foregik dernede. Vi tager
en diskussion ud fra, hvad Martina oplevede.
DER ER BEHOV FOR, AT HVER ENKELT AF OS GØR EN INDSATS FOR AT UDBREDE KENDSKABET TIL TLC.
Kommentarer:
Brevet til de nye forældre kan virke ”skræmmende”, da der står, at det er ønskeligt med en aktiv indsats.
Bestyrelsen skal se på formuleringen og indsætte kontaktpersoner for de forskellige landsdele.
Medlemmer ønsker at se tidligere fondsansøgninger – en ”standard” vil blive udsendt til inspiration.
Der var ønske om at se en ønskeliste fra TLC – som det er nu får Sanne en tilsendt, når hun ved, at der er
mulighed for et bidrag fra en fond eller lign.
Flot arbejde fra bestyrelsens side – de har nået meget i det indeværende år.
Regnskabsaflæggelse
I 2008 er der sendt kr. 92.887,25,- til TLC. Regnskabet blev godkendt.
Forventet medlemsindtægt på kr. 26.000,- i 2009. Der sendes løbende penge til TLC.
For 2010 forslår bestyrelsen at fastholde beløbet for medlemskab på 100,- kr. og 75,- kr. pr. mdr. for støt en
seng. Det blev godkendt på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen
Sanne, Peter og Laila er på valg – ønsker alle genvalg, og blev valgt.
Nina ønsker at udtræde – Martina blev valgt i stedet. Martina valgt for en 2-årig periode, og Sanne valgt for
1 år.
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Marianne blev genvalgt som suppleant.
Revisor:
Lasse vil gerne fortsætte. Britt fortsætter som suppleant. Begge genvalgt.
Indkomne forslag
Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen ikke modtaget nogle forslag.
Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.
Debat: Vi skal løfte i flok
Oplæg af Martina:
Der blev snakket om at lave fælles indsats fra de europæiske lande.
Tyskerne bruger ikke tid på at ansøge fonde, men samler penge ind ved små indsamlingsbøsser eller fra
privatpersoner. Det giver mange penge.
De får skoleklasser til at bage kage eller afholder koncerter, hvor hele indtægten går til TLC. De har lavet
julekort m.m.
Der er 25 familier i Tyskland, som i løbet af 1½ år har samlet 400.000,-kr. ind!
Det var imponerende at se, hvor energiske familierne var.
Kommentarer:
Herhjemme skal man have tilladelse til at have indsamlingsbøsser. Det har TLC-DK nu fået – dvs. at vi må
sætte dem i en butik eller lign. Vi må ikke gå rundt og samle ind.
Vi skal have fundet ud af, om nogen vil donere indsamlingsbøsser – de kan evt. få deres logo sat på.
Der er gang i at få lavet postkort – men disse skal også trykkes et sted.
Der er ingen udgifter i foreningen i øjeblikket, men der bør nok være et lille budget til udvikling af foldere
m.m. Der er forslag om, at min. 90% af foreningens penge går til TLC.
Opgaver
Trykning af folder, der er flere som ser på mulighederne, Peter, Marianne og Britt.
Indsamlingsbøsser: Hvor kan vi købe dem og til hvilken pris. Pernille og Martina undersøger i Tyskland.
Der var en del, som gerne vil sætte indsamlingsbøsser op i deres lokalområde.
T-shirts m.m. med TLC-Danmark logo. Peter og HP arbejder videre med dette. Rikke har også en kontakt.
Britt fortæller om en kvindeorganisation (Soroptimisterne), som støtter kvinder i andre lande. Måske kunne
vi tage kontakt til vores lokale foreninger hver især.
African Touch – en ungdomsorganisation, som Sanne har lidt kontakt med.
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Malene: VM i Sydafrika næste år. – Det gælder om at have antennerne ude, og måske kan vi snige noget PR
ind i forbindelse med VM.
Rikke: undersøger, om der er mulighed for indsamling via ”Operation Dagsværk”
Evt. lave lokale kirkearrangementer, hvor gospelkor/musiker eller lign. optræder gratis.
Der bliver fundet kontaktpersoner til folderen til de kommende TLC-forældre.
Lars Mortensen vil gerne tage kontakt til TV-midt ang. noget PR.
Per fra Frederikshavn har en skobutik. Hvis vi køber sko fra ham, vil han donere 10% af beløbet til TLC.
Slutteligt
Alle initiativer er velkomne for at udbrede kendskabet til TLC Danmark og samtidig en opfordring til, at man
informerer og koordinerer med bestyrelsen.
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