LIVKOM ordinære general forsamling - Referat
Deltagere: Kirsten Kristensen, Karsten Schacht-Petersen, Ingrid Aagaard Dissing, Michael Aagaard Dissing,
Jesper Winther, Christina Winther, Peter Ulrik Jensen, Anders Hindsholm, Marianne Rasmussen, Pernille
Plantener, Anjee Gitte Carlsen, Sekita Rubechsen, Connie D. Hansen.
Indledning ved Connie og Anders. Fællessang ”Beyond right and wrong”. Kort meditation.
1. Valg af dirigent.
Sekita Schack Rubeksen
Valg af referant: Connie.
2. Ledelsens beretning.
Ved formand Kirsten og med åbent input fra alle deltagere (*Her har jeg, Connie, nogle notater,
som ikke står i den skriftlige beretning, og som vi kan indsætte, hvis ønsket. Jeg sætter dem ved nederst som
ekstra mulighed ;-).
Skriftlig beretning i print til alle fremmødte og vedlægges referatet.
Beretning godkendt.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskab (driftsregnskab = ”virkeligheden”) inkl. projektregnskaber i print til alle fremmødte og
vedlægges referatet.
Ført af John Erik Knudsen (ikke tilstede). Stor anerkendelse til regnskabsfører John Erik: Det er en
uvurderlig stor hjælp at have en regnskabsfører, som rent faktisk forstår debet og kredit.
Fremlagt af formand Kirsten Kristensen:
Regnskab godkendt.
4. Budget til orientering.
Budget (”drømmene”) i print til alle fremmødte og vedlægges referatet.
Opstillet af (regnskabsfører ?); Ikke debatteret i bestyrelsen.
Med held har den nye bestyrelse flere drømme end det orienterende budget giver indtryk af.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg til bestyrelsen.
Med sociokratisk metode = ikke den perfekte løsning (person) = en, som er god nok.
Kasserer 2015-2016: Anders Hindsholm.
Valg til formandsopgaver: Betænkeligheder ved de beskrevne opgaver = nogle er uønskede for en
kandidat! Pernille vil gerne overtage en opgave med ”årshjul”, hvis hun bliver medlem af
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bestyrelsen.
Formand 2015-2016 med udvalgte opgaver: Sekita Schack Rubeksen.
Bestyrelsesmedlem 2015-2016: Pernille Plantener.
Sekretær 2015: Ingen.
Der kunne ikke findes en person til sekretær-opgaverne, så bestyrelsen delegeres til at
selvsupplere sig med en 5. person (og evt. flere); Hvis det volder problemer indkalder bestyrelsen
til ekstraordinær generalforsamling.
Ikke på valg, bestyrelsesmedlem 2014-2015: Karsten.
Alle suppleanter, af bestyrelsen selvsupplerede medlemmer, aktivitetspersoner har møde- og
stemme-ret til bestyrelsesmøder.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
Suppleanter: Anne-Line Vestergaard
Zofia Alexandra Schacht-Petersen
Revisor: Niels Søndergaard Jensen.
Revisor-suppleant: Marianne Bach
8. Evt.
Sociokrati føles udmattende for nogle af de tilstedeværende.
9. Værdsættelse og tak til Kirsten.
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Referentens notater til beretningen :
Alle tilstedeværende har hørt Kirsten i det forgangne år – om hvor hårdt det har været for hende og hele
bestyrelsen. 10 års arbejde og opnået utroligt meget. Offentligt image = pæn omtale af IVK. 5 års jubilæum i
stilhed.
(Referenten har slet ikke styr på alt det efterfølgende, d.v.s. organisatorisk, økonomisk!)
Tre akademikeres arbejdskraft for ca. 35.000 kr. (+ 10.000 kr.) . Det initiativ bragte både kvalitet og nye
spørgsmål/ udfordringer! Godt for hjemmesiden  Problem med den interne kommunikation mellem de
involverede  Kan metoden med ansatte akademikere bruges igen og hvordan? Jah… det kræver dog ledelse
fra LivKom samt kommunikation! Vi har lært noget om foreningens funktion og pengeflow. Struktur med både
frivillige og ansatte kræver noget. Opmærksomhed på om ansatte kræver eller giver. Ansatte skal være
professionelle og løse defineret opgave. Købe sig til det, som vi ikke selv kan/ vil (fx hjemmeside). Ny bestyrelse
skal høste læringen af det med de ansatte akademikere; Forstå at de også kan kræve en større indsats fra os.
Rosenlund Støttekreds: November-IVK-weekend ”Love in action”; Juni-arbejdsdag. Spørgsmål om Rosenlund
Støttekreds er LivKom-initiativ: Ja, det har bestyrelsen besluttet.
3. sommer-festival (Summer Camp ?): Nogle skænderier…
Sponsorer: Carl Plesner (Dignity Space Ukraine) 11.000 kr.; Pernille Plantener (Business by Heart) 12.000 (ca.
20.000kr?).
Nordplus-projektet: Kirsten: Vi mangler at opsamle vor læring; Mulighed for støtte til IVK-uddannelse;
Grundtvig II: Coach-trainees og disses øvelser med medlemmer.
F.eks. Norsk Røde Kors/ Jens Arne Langsett: IVK i bredden; LivKom nok mere IVK i dybden…
Den interne kommunikation har plads til forbedringer, f.eks. om kasserers mandat.
Filmprojekt: Her har vi mulighed for at fejre stort og være begejstrede :-D PR for IVK og Kirsten. På vej med
engelske undertekster = kæmpe potentiale. Potentiale med f.eks. polsk tekstning – men uden indtjening.
Spørgsmål: Når Kirsten f.eks. rejser til Nepal, er det så Kirsten, LivKom eller hvem og hvordan?
Muligt nyt 3-årigt projekt på indtil 7,3 millioner DKK (heraf ca. 50 % til evaluering) for Sats-pulje, hvor Åbenrå
og Fyn Statsamter vil lave et ”rum” for forældres samværs-forhandlinger (fra januar 2016).
Uløste opgaver: Beskrive projektet Offerfonden.
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