Referat af TLC Danmarks stiftende generalforsamling
den 1. September 2007
Valg af ordstyrer: Anne blev valgt
Valg af referent: Lotte blev valgt
15 familier er medlemmer, 11 er repræsenteret til mødet.
TLC Danmarks vedtægter godkendt som foreliggende.
Bestyrelsens beretning:
Der er lavet vedtægter og de er godkendt af politiet. Godkendelsen skal søges fornyet hvert år.
Medlemmerne får nyhedsbrev hvert halve år, ingen sengespecifikke oplysninger. Foreningen
udarbejder selv nyhedsbrevet, og opfordrer Thea Jarvis fra TLC til at sende input. Nyhedsbrevene
sendes pr. e‐mail. I nyhedsbreve kommer en reminder om at indbetale igen.
Hvis medlemmet ikke indbetaler pengene, meldes man automatisk ud. Der bliver ikke brugt krudt på at
sende rykkere eller lign. påmindelser.
Medlemmer findes vi foreningens hjemmeside. Ligesom nuværende medlemmer gør opmærksom på
foreningen til deres familie og omgangskreds. Herudover er der ved at blive udarbejdet en folder, som
man kan placere de steder man får lov til… det være sig arbejdspladser osv.
Foreningen sender 5000 kr. til TLC ad gangen, for at undgå, at alt forsvinder i gebyrer. Pengene vil
primært blive anvendt af TLC til at dække hverdagsbehov som bleer, mælke erstatning og lign. Men det
er TLC som selv bestemmer hvor behovet er størst.
Regnskab:
Første regnskabsafslutning er pr 31. december 2007. Så regnskab er der ikke noget af endnu. Men pt
har det kun været indtægter og ingen udgifter – hvilket forventes at fortsætte.
Budget:
Der forventes ikke nogen udgifter for 2008. Kun indtægter fra medlemmer og evt.
personer/virksomheder som ønsker at støtte foreningen med enkelt donationer.
Kontingentet fastholdes på på 50 kr. pr måned per seng, med opkrævning 2 gange årligt.
Valg til bestyrelsen:
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Sanne, Nina, Malene og Laila fra den midlertidige bestyrelse opstiller gerne.
Ligesom Peter stiller op til fast bestyrelses post. Marianne M stiller op som suppleant.
Peter og Sanne og Laila er valgt for 2 år, Nina og Malene er valgt for et år. Marianne M er valgt som
suppleant – alle med stormende bifald☺ Bestyrelsen konstituere sig ved første bestyrelsesmøde.

Valg af revisor og revisor suppleant
Som revisor er valgt Lasse Gadeberg
Revisorsuppleant er Britt (medlem i foreningen).
Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde inden general forsamlingen ikke modtaget nogle forslag.
Eventuelt:
Forslag fra Morten: På vores hjemmeside skal det gøres endnu nemmere at få en seng – evt. ved at
vinge af på hjemmesiden eller mulighed for at vælge mellem evt. 50 kr. 100 kr. og 150 kr. per mdr.
Forslag fra Marianne M: søgning af fonde kunne måske koordineres, så man ikke kom til at sende tre
forskellige ansøgninger til den samme fond.
Rikke meldte sig som koordinator, som man henvender sig til inden man søger…
Marianne M: kunne vi have en fast kontakt mellem vores koordinator, og en TLC‐udpeget person som
kan sørge for man får de bilag osv. der skal afleveres tilbage til de fonde vi søger.
Fondsudvalg nedsat med Rikke som koordinator og Marianne M som sparringspartner. Det er også dem
som kontakter TLC ang. fast kontaktperson.
Volontører – Sanne har hjulpet et par medhjælpere fra deres børns institution til en periode som
volontør på TLC i efteråret 2007.
Sanne: Selvom vi har foreningen, må det ikke fratage andre fra at ta´ initiativ til tiltag for at hjælpe den
gode sag.

