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Referat fra Generalforsamlingen d. 13 marts 2018 

Der afholdtes Generalforsamling i Bach Blomsterterapiforeningen: tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 – 

19.00, hos Intension, Næstmark 25, 6200 Aabenraa.  

1) Som dirigent valgtes medlem af foreningen Allan Søberg, som fastslog, at der var rettidigt indkaldt og  
godkendte herefter dagsordenen og Anette Lei valgtes som referent. 
 

2) a+b: Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Anette Lei  og efterfølgende godkendt af forsamlingen.   
 

3) a+b: På kassererens vegne gennemgik revisor og medlem Allan Søberg regnskabet, underskrevet af  
foreningens revisor Renè Jürgensen. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4) Kontingent: uændret dvs. minimum kr. 100 anses fortsat for rimeligt henset til foreningens aktivitets- 
og omkostningsniveau pt.   
 

5) Der var ingen indkomne forslag.  
 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Den hidtidige bestyrelse bestod af: Betty Olesen, Esther Hess 
Madsen, Anette H. Petersen og Anette Lei.  På valg var Anette Lei og Betty Olesen der begge modtog 
genvalg. Anette Petersen udtrådte af bestyrelsen efter eget ønske. Herefter udgør bestyrelsen: Betty 
Olesen,  Anette Lei,  Esther Hess Madsen. Der er således 3 medlemmer i bestyrelsen.  
 

7) Valg af bestyrelsessuppleanter: Suppleanterne Dorthe Pedersen og Lene Ravn genopstillede og blev 
valgt. Der er således 2 suppleanter i bestyrelsen.  
 

8) Valg af revisor: Renè Jürgensen blev genvalgt. 
 

9) Eventuelt – et fremmødt medlem opfordrede den nye bestyrelse til at bidrage med at finde løsning på 
folder-området, så de to nuværende foldere (den gule + uddannelsesfolder) opfylder kravene til de 
etiske regler fra Bach Centret, og måske appellere til udgiverne i DK. Det nævntes, at både terapeuter, 
klienter og kursister har haft stor glæde af folderne i mange år og de opfyldte Dr. Bachs ønske om at 
lære fra sig i konsultationen hvilket er en af de vigtigste grundprincipper i Bachsystemet.  
 

Dirigenten takkede for et godt møde, og den nye bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med Anette Lei 

som formand og Betty Olesen som kasserer. Efter Generalforsamlingen nød vi lidt godt for ganen. Som optakt 

til Generalforsamlingen afholdt Parterapeut I. M: jørgensen, Haderslev følgende foredrag: ” Den negative 

protestpolka i parforholdet” hvilket forsamlingen fandt meget interessant og relevant for 

Bachterapeuter, da det berørte de svære følelser i relationer.   

    

D. 13. marts 2018 

På Generalforsamlingens  vegne,   

Anette Lei, ref. 
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