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Generalforsamling i Aarhus, 27. april 2014 
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 

Referent Annelise Lauridsen  
 
Velkommen til de fremmødte - herefter frokost. 
 
Dagsorden i følge vedtægterne 
  
1. Valg af stemmetællere 
 Hanne Moesgaard 
 
2. Valg af dirigent / ordstyrer 
 Hanne Moesgaard 
 
3. Formandsberetning 
 v/Formand Gitte Strandgaard: 
 Takker bestyrelsen for det gode samarbejde. Formandsberetningen er 
 udsendt i nyhedsbrev april 2014 og ligger på hjemmesiden til download. 
                          Formandsberetningen godkendt. 
 
4. Valg til bestyrelsen 
 Hanne Moesgaard er på valg, genopstiller og er flerstemmigt genvalgt. 
 
5. Valg af kasserer 
 Hanne Moesgaard blev enstemmigt valgt til at fortsætte som kasserer. 
 
6. Regnskabsfremlæggelse 
 Hanne Moesgaard fremlægger og regnskabet godkendes flerstemmigt. 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
                          1. Vedrørende vedtægtsændringer 
 Ændringsforslag til vedtægter tilskrives af den samlede bestyrelse pr. 22. februar 2014.   
                          Kan downloades fra foreningens hjemmeside.  
 Enstemmigt vedtaget. 
 
8. Kort orientering om satspuljeprojektet: 
 v/Formand Gitte Strandgaard: 
 Er også udsendt i nyhedsbrev april 2014, som ligger på hjemmesiden til download.   
                          GS uddyber de 4 MI`er og IGLO Metoden 
 Mistillid - Mistrivsel - Misundelse - Mindreværd  
                          Individ - Gruppen - Ledelsen - Organisationen 
 - disse kommer op til debat i næste netværksgruppe i Malling den 15. juni 2014. 
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9. Eventuelt 

• Vi fik os en snak om, hvorfor vi oplever så mange, der bukker under for det psykiske 
arbejdsmiljø, og vi er glade for den udmelding om topstyringens skadelige konsekvenser, som vi i 
dag har hørt fra Venstres folketingspolitikker, Eyvind Vesselbo, som mener det betyder, at 
partierne reelt fratager menige folketingsmedlemmer muligheden for at udvikle politik.  
Vi mener, at denne analyse kan overføres til de ledelsesproblemer, der kan give dårligt psykisk 
arbejdsmiljø andre steder. 

• Spørgsmål fra medlemmer udløste en god snak rundbords om mange aspekter og 
problematikker om mobning og chikane på arbejdspladserne og mobberamtes retssikkerhed 
efterfølgende. 

• I runden 'Ris og ros' blev det nævnt, at det er rart at blive mødt af en forening, der ved, hvad det 
her drejer sig om og dermed blive mødt af folk, der lytter og forstår. Der kom forslag om, at vi 
skal blive mere synlige med vores gode resultater og så fortsætte det gode arbejde - herunder at 
netværksgrupper udvikler deres muligheder for at give støtte til hinanden. Et medlem kommer 
med forslag om at tage kontakt til personer, der kunne formodes at have et lyttende øre og en 
forståelse for vores problematik, og det aftales, at det pågældende medlem forsøger dette. 

• Pårørende til mobberamte fik også et skulderklap, idet de gør et stort stykke arbejde, og derved 
kan de faktisk også få brug for forståelse og støtte. 

• Bestyrelsen ønsker et større samarbejde med fagbevægelsen. 
 
Kaffe og tak for i dag! 

 

 


