Referat Generalforsamling 5. oktober 2019
Ellen Berg er valgt som dirigent
Ulla Skytte er valgt som referent.
1) Formandens beretning, se vedlagte.
2) Regnskab
Flemming, revisor, fremlægger regnskabet for 2018.
Regnskabet er godkendt.
3) Budget
Ulla, sekretær, gennemgår budgettet. Der mangler budget i 2019 til kontingent til f.eks. Fesca og til vores
hjemmeside. Begge poster tilføjes i vedlagte budget. Budget til transport er med to gange, transport GF er
ændret til 0 kr. Opdateret budget vedlagt.
4) Fastsættelse af kontingent
Kontingent bibeholdes uændret.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg i år for 2 år er Birthe Ilsø Jensen, Charlotte Aagren, Lis Berg og Tina Schmidt.
Birthe Ilsø Jensen ønsker ikke genvalg. Charlotte Aagren og Tina Schmidt ønsker heller ikke genvalg.
Endvidere ønsker Grete Bille at udtræde af bestyrelsen, så snart formandsposten er givet videre til en ny
person.
Ingen valgt. Bestyrelsen består af Marianne Kryger Olsen, Lis Berg og Ulla Skytte. Generalforsamlingen gav
bestyrelsen mandat til at finde nye bestyrelsesmedlemmer i medlemskredsen.
7) Valg af suppleanter
Lone Hansen er valgt som suppleant. Marie-Louise melder sig til enkelt stående opgaver.
8) Valg af revisor
Flemming Hansen er valgt som revisor.
9) Indkomne forslag
I lyset af, at arbejdet som kasserer er blevet mere omfattende, anmoder bestyrelsen om at få mulighed for
at hente hjælp udefra. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at søge hjælp udefra.
10) Eventuelt
Medlemskab af foreningen er drøftet i netværksgrupper, når nye deltager. Der er ikke interesse, når der
ikke afholdt arrangementer. Netværkene er en del af foreningen. Nye kan deltage en enkelt gang uden at
være medlem af foreningen. Marianne meddeler, som netværkskoordinator, retningslinjerne for deltagelse
i netværk.
I januar afholder de danske hudlæger et efteruddannelsesmøde i Vejle over 3 dage. De har introduceret
begrebet "Patientforeningerne har ordet". Vi inviterer to til tre patientforeninger til at holde et kort oplæg
på ca. 20 minutter efterfulgt af ca. 5 min. med spørgsmål. I år vil vi invitere Sklerodermiforeningen og
Kræftens Bekæmpelse. Emnet er frit. Det vigtigste er, at I som forening får mulighed for at fortælle om det,
I arbejder med, de udfordringer I har osv. Vi håber, at et sådant initiativ kan styrke samarbejdet med

patienterne og deres foreninger. Tidspunktet for "Patientforeningerne har ordet" er den 16. januar 2020,
kl. 11.00-12.00 på Hotel Munkebjerg.
Dokumentarserie "Usynligt syg" på DR3 og artikler i DR – begge formidlet uden om foreningen. To af
pigerne har også Sklerodermi og er aktive på instagram. Det er svært at få tag i de unge i forhold til
patientforeninger. En workshop, nye medier, evt. et emne på International Sklerodermidag.
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