Referat af generalforsamling lørdag d. 28. april kl. 12.
Café Kram, Diakonissestiftelsen. Peter Bangsvej 1, Frederiksberg
Velkomst ved formanden Ellen Berg.
Birthe bliver valgt til dirigent, som konstater at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, hvorefter
sangen ”Noget om kraft”, af Halfdan Rasmussen, bryder løs.
Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden Ellen.
Det har været et fint år med mange arrangementer:
2. maj 2011medvirkede vi, i patienternes dag, på Aalborg Sygehus
29.juni international sklerodermi dag på Marselisborg Hospital.
Møde lørdag d. 17. september 2011 i København med repræsentanter fra Sklerodermigruppen i
Norsk Revmatikerforbund. Hvor vi bla. Udvekslede pjecer.
1.oktober fællesmæde i Vejle hvor sygeplejerske Kirsten Fühlendorff fortalte om sine erfaringer fra
arbejdet i motilitets-laboratoriet, Aarhus Sygehus. Og hvor læge Lotte Fynne, Aarhus sygehus
fremlagde resultatet af hendes forskning, hvordan systemisk sklerodermi kan påvirke tarmsystemet.
I december møde med lægegruppen for sklerodermi i Århus, hvor vi diskuterede fremtidige fælles
tiltag.
Februar bød på den 2. verdens kongres for sklerodermi i Madrid.
Vi har modtaget penge fra Tips og Lotto til udgivelse af pjecer, fået støtte fra Actelion til en ny
hjemmeside, samt arvet 100.000,- fra Inger Bitch.
Fremlæggelse af regnskab og af budget ved Ulla: vi har pr. 1. januar 128 medlemmer hvoraf 13 er
støttemedlemmer. Regnskabet godkendelse af generalforsamlingen.
Kontingentet holdes uændret på 300 for medlemmer og 150 for støttemedlemmer.
Bestyrelsens forslag om afholdelse af generalforsamlingen om efteråret, pga. for stort arbejdspres
op til 29. juni, godkendes. Heraf ændres i foreningens vedtægter.
Lene Dam Pedersen, Lone Christensen, Kent Krarup Madsen, genvælges og ny i bestyrelsen er
Zandra Willumsen, Ulla Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Poul Tang Andersen ikke
ønskede på grund af sygdom ikke genvalg som suppelant.
Ulla Nielsen blev valgt som suppleant og Kristian Korsholm blev genvalgt som revisor.
Under eventuelt diskuteres Vejle som samlingspunkt for foreningens arbejde, der er bred enighed
om at turen over Storebælt er en økonomisk belastning, og derfor er der ønske om skiftevis møder i
øst og vest for Storebælt.
Herefter afsluttes generalforsamling med frokost, hvorunder Zandra fortalte om oplevelsen som
deltager i patientdelen af verdenskongressen i Madrid.

