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Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år og om planlagte aktiviteter
i det følgende år
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af næstformand
7. Valg af kasserer
8. Eventuelt valg af menige medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Side

Ad 1
Kurt Pedersen blev valgt som dirigent. Simon Leonhard blev valgt som referent. Kurt Petersen
erklærede generalforsamlingen som beslutningsdygtig og retmæssig indkaldt.
Ad 2
Formanden Ulla Rasmussens beretning findes på hjemmesiden
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Ad 3
Regnskab og præsentation er tilgængelige på hjemmesiden.
Som nævnt af Ulla har vi brugt mange penge på hjemmesiden. I forhold til sidste år er
regnskabet bedre på to væsentlige punkter. Vi har haft større indtægter og færre udgifter. Der
var et stort underskud sidste år, men også i år har vi haft et underskud. Vi kan ikke fortsætte
med underskud. Sidste år var indtægterne faldet på grund af fejl i ansøgninger. I år har vi søgt
de tilskud, vi kan. Vi har opnået at få tilkendt disse tilskud, herunder fra puljer, der kan søges
fra Sundhedsministeriet. Tilskuddene er generelt faldet i forhold til tidligere. Medlemstallet er
er faldet lidt.
Vi vil i det kommende år forsøge at finde nogle flere fonde, som vi kan søge.
Årsmøderne koster foreningen en del, men det er værdifuldt at fastholde disse. Vi har god
kontakt til Rigshospitalet, og personalet stiller gerne op med foredrag uden honorar.
Vi får tilskud til afholdelse af møder, bl.a. gå hjem møderne, som stort set er finansieret af
Sundhedsministeriet. De lokale netværksmøder er ikke forbundet med udgifter for foreningen.
Udgifter til information er stadig højt. I år er der udgifter til hjemmesiden; men også sidste år
hvor vi fik trykt informationsfoldere, var udgiften høj. Men det er en meget vigtig del af
foreningens virke.
Sundhedsministeriet er tilfredse med regnskabet, som også blev enstemmigt vedtaget.
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Der er ønsker fra medlemmerne til at kontingentbetalingen kan foregå som en PBS løsning. En
sådan løsning er forbundet med en forholdsvis stor udgift for foreningen; men det vil blive
undersøgt om der kan findes en løsning. Medlemmerne kan dog altid i banken sørge for en fast
overførsel.Mobile pay kan også vise sig som en mulig løsning.
Ad 4
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 50 kr. til 300 kr. hvilket blev vedtaget.
Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6.
Valg af næstformand. Birte er villig til genvalg og blev genvalgt med applaus.
Ad. 7.
Valg af kasserer. Birgit er villig til genvalg og blev valgt med applaus.
Ad. 8.
Der er ikke vedtaget nyvalg til bestyrelsen. Vi behøver ikke flere medlemmer til bestyrelsen;
men vi kan altid bruge flere hænder til forskellige tiltag. Man er velkommen til at tage kontakt,
hvis man ønsker at give en hånd.
Ad. 9.
Michael Jespersen har ikke tid til længere at være suppleant og deltage i bestyrelsesmøderne.
Vibeke Kisbye blev genvalgt som suppleant. Sanne Dobs blev nyvalgt som suppleant.
Ad 10
Revisor Per Meldhedegaard Olsen blev genvalgt.
Ad 11
Næste Årsmøde 11-12 marts 2017. Information følger.
Dirigent
Kurt Pedersen
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