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Side 1

Ad 1. Valg af formand og dirigent
Per Rasmussen blev valgt som dirigent. Simon Leonhard blev valgt som referent. Per Rasmussen
erklærede generalforsamlingen som beslutningsdygtig og retmæssigt indkaldt. I forhold til
indkaldelsen i medlemsbladet nr. 3 2017 er der efterfølgende offentliggjort en supplerende
dagsorden på foreningens hjemmeside den 5. februar 2018, som ligeledes er udsendt med
brev/mail dateret 15. februar 2018.
Som følge af interne rokeringer i bestyrelsens er der, i forhold til vedtægterne
https://acusticusneurinom.dk/vedtaegter/, foretaget ændringer i dagsordenen vedrørende valg
af bestyrelsesmedlemmer.
Ad 2. Formandens beretning
Formanden Ulla Rasmussens beretning findes på hjemmesiden og bringes i det førstkommende
nummer af medlemsbladet.
Ad 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet for 2017 blev præsenteret af kasserer Birgit Sørensen.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 27.365,- hvorefter egenkapitalen udgør kr. 186.254,-.
I forhold til det materiale, der blev udsendt til de tilmeldte deltagere på generalforsamlingen,
viser det reviderede regnskab en lidt anden fordeling af indtægter og udgifter, men resultatet er
det samme. Dette skyldes den måde, revisoren opstiller regnskabet på med hensyn til nogle
indtægtsposter (modtagne beløb fra offentlige tilskudsmidler), hvor der er fratrukket
øremærkede udgifter til specifikke aktiviteter.
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Indtægtsfordelingen og udgiftsfordelingen er vist nedenstående sammenlignet med 2016

I forhold til tidligere år gives der nu ikke længere tilskud til trykning af bladet, da oplaget er
blevet for lille.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent for 2019
Kontingentet på kr. 300,- foreslås uændret for 2019, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6. Valg af formand
I henhold til vedtægterne vælges formand i ulige år; men Ulla Rasmussen, der blev genvalgt til
formand på generalforsamlingen i 2017, proklamerede allerede dengang et ønske om kun at
være formand for et enkelt år mere.
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Den nuværende næstformand Birte Lambert Andersen er foreslået og opstiller som formand for
foreløbigt et år indtil næste ordinære valg af formand i 2019.
Birte Lambert Andersen blev valgt med applaus.
Ad. 7. Valg af sekretær
I henhold til vedtægterne vælges sekretær i ulige år. Som følge af forslag til interne rokeringer
af bestyrelsesposter fratræder den nuværende sekretær Simon Leonhard, hvorimod nuværende
medlem Jørgen Pedersen er forslået og opstiller som ny sekretær for foreløbigt et år indtil
næste ordinære valg af sekretær i 2019.
Jørgen Pedersen blev valgt med applaus.
Ad. 8. Valg af kasserer
Nuværende kasserer Birgit Sørensen ønsker ikke genvalg. Per Andersen er foreslået og opstiller
som ny kasserer.
Per Andersen, der er pårørende til AN-patient, blev valgt med applaus. Per Andersen er selv
født hørehandikappet.
Ad. 9. Valg af næstformand
Som følge af forslag til interne rokeringer af bestyrelsesposter fratræder den nuværende
næstformand Birte Lambert Andersen, hvorimod nuværende sekretær Simon Leonhard opstiller
som ny næstformand.
Simon Leonhard blev valgt med applaus.
Ad. 10. Valg af menige medlemmer til bestyrelsen
Efter vedtægterne har foreningen mulighed for at vælge op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer
Som følge af interne rokeringer i bestyrelsen ønsker bestyrelsen af supplere med et nyt
bestyrelsesmedlem. Elisabeth Dannesboe der er foreslået og opstiller, blev valgt med applaus.
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