Rønne 29/11 2015

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling Cochlear implant foreningen
Lørdag d. 28 / 11 2015 Severin kursus center Middelfart.
Formanden Thomas Rasmussen åbnede den ekstra ordinære general forsamling kl 11.00 Han gennemgik
kort hvad der var sket i den forgangne tid og forklarede hvorfor der var indkaldt til denne ekstra ordinære
generalforsamling . At der på medlems mødet d. 12 september kun var en enkelt deltager der ønskede at
videre føre Cif , derfor så den sidende bestyrelse sig nødsaget til at indkalde til denne dag .
Han meddelte at der var 2 tilmeldte der desværre ikke nåede frem pga. transport problemer, der i blandt
Janni Glæsner som ellers på forhånd var udpeget til dirigent. Ny dirigent - Gitte Wrang blev udpeget og hun
fik en hurtig briefing fra formanden og Janni pr telefon.
Som referent blev valgt Kenneth Jensen.
Gitte Wrang tog ordet og takkede for valget, det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet, og at der var 24 stemme berettigede fremmødt.
Ifølge dagsordenen var der kun 2 punkter
1. Afstemning om nedlæggelse af foreningen ( jfr. § 6c )
2. beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler ( jfr.§ 6d )
Dog havde formanden imidlertid modtaget en skrivelse om at der var en gruppe af medlemmer der ville
indtræde straks i en ny bestyrelse. Derfor blev forsamlingen spurgt om de kunne tillade en ny dagsorden
som følger. Generalforsamlingen godkendte den nye dagsorden .
1.
2.
3.
4.
5.

valg af formand frem til ordinær GF 2016
valg af kasser frem til ordinær GF 2017
valg af 2 bestyrelses medlemmer frem til ordinær GF 2016
valg af 2 bestyrelses medlemmer frem til ordinær GF 2017
valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Til formands posten stillede Birgitte Vejbæk op, uden modkandidater.
En møde deltager ville gerne vide mere om Birgittes liv og visioner for Cif i fremtiden . Birgitte
præsenterede sig selv som 51 årig pædagog som har haft Ci siden januar 2015. Visionen er at Cif skal være
demokratisk, at bestyrelsen bakkes op af medlemmerne og at medlemmerne bliver hørt og alle tager fælles
ansvar.
Birgitte blev valgt med applaus.
Til kasser posten stillede Sira Pedersen op, uden modkandidater .
For de der ikke kendte Sira i forvejen , fortalte hun kort at hun er 66 år bosiddende i Vendsyssel, netværks
person for Nordjyllands område. Ci bruger og Cif medlem siden 2011. Har altid været glad for Cif og haft
god brug af FB siden med gode råd omkring brugen af Ci
Sira blev valgt med applaus.

Til bestyrelses posterne var der 4 personer der stillede op, og puslespillet gik op således at :
Henriette Klindt blev genvalgt til sidde frem til ordinær GF 2016
Sonja Thomsen blev valgt til at sidde frem til ordinær GF 2016
Anne Koch blev valgt til sidde frem til GF 2017
Kenneth Jensen blev valgt til sidde til GF 2017
Som suppleanter blev valgt Camilla Sabroe Larsen og René Falk Jensen.
Vedr. revisorer og revisor suppleant blev der ikke rørt ved disse poster da der jo ikke er afsluttet regnskab.
De 2 poster er på valg til ordinær GF 2016.
Punktet om nedlæggelse af foreningen bortfalder ligeledes punktet vedr. foreningsmidle .
Dirigenten takkede den nye bestyrelse og gik over til evt. her var lidt smådebat omkring netværket i de
forskellige dele af landet . Den ny tiltrådte formand opfordrede forsamlingen til at bakke op om
netværkerne og at de forskellige grupper bliver så aktive som muligt.
Dirigenten afsluttede generalforsamling med at takke for god ro og orden, og gav ordet videre til den
afgående bestyrelse.
Karen Falkesgaard ville gerne takke den afgående formand med en lille gave , og der blev klappet af de 3
afgående bestyrelses medlemmer…
Den ekstraordinære generalforsamling var slut 11.55
Kenneth Jensen

