Raynaud- og Sklerodermiforeningens generalforsamling i Vejle
Den 24. april 2010
Referat
Velkomst v. formand Ingrid Birkemose
Valg af dirigent
Valget faldt på Karen Toft som modtog valget.
Formandens beretning:
Siden sidste år har foreningen deltaget i følgende arrangementer
• Patient til patient arrangement på Aalborg Sygehus (vidensdeling mellem patienter)
• Eular den 10.-13. juli. Sklerodermiforeningen havde en stand på kongressen i Bella centret i
samarbejde med Fesca. Annelise havde ansvaret for bemanding af stand m.m.som
Sklerodermiforeningens repræsentant i Fesca og der var stor ros til hendes arbejde.
• Anne Braa Olesen var foredragsholder til Sklerodermiforeningens fælles
netværksgruppemøde i oktober. Efterfølgende var Pharma-Nord oplægsholder, i forbindelse
med sponsering af arrangementet.
Vi arbejder på at finde en sponsor til en opdatering af vores hjemmeside
Medlemstallet er stigende.
Den 29. juni 2010 afholdes et arrangement på Bisbebjerg Hospital i forbindelse med den
internationale Sklerodermidag. Der holdes forskellige oplæg. Programmet er at finde på vores
hjemmeside.
Formandens Beretning blev godkendt af forsamlingen
Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
Dette punkt er blevet ændret til ovenstående i forhold til dagsordenspunktet, da man ikke skal
godkende et budget.
Der mangler et enkelt bilag og et mindre beløb for at regnskabet er i balance. Der har været
problemer med banken samt frafald af revisor pga. sygdom. Karen Toft er trådt til som foreningens
revisor.
Regnskabet er blevet godkendt af forsamlingen på betingelse af at differencen bliver udlignet.
Fremlæggelse af budget.
Se filer fra Ellen
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret for støttemedlemmer og medlemmer af
foreningen. Dog uden graduering, som har været muligt tidligere.
Bestyrelsens forslag er godkendt af forsamlingen.

Valg til Bestyrelsen:
Iris Bendtsen, Ulla Nielsen og Lene Dam er på valg. Iris genopstiller ikke, Ulla og Lene modtager
genvalg.
Ulla og Lene bliver genvalgt for hver en 2-årig periode.
Lone Christensen og Kent Madsen stiller op til valg og bliver valgt ind i bestyrelsen for en to-årig
periode
Valg af suppleant
Defination på suppleant fastlægges: Man skal være til rådighed for bestyrelsen ved frafald til
møder. Man behøver ikke nødvendigvis at deltage i bestyrelsesmøder hver gang de afholdes.
Bodil Skytte er på valg og genopstiller ikke
Bestyrelsen ser gerne, at der vælges to suppleanter. Dette er muligt ifølge vedtægterne.
Følgende har stillet op til valg og er blevet valgt til en 1-årig periode:
Poul Tang Andersen er 1. suppleant
Iris Bendtsen er 2. suppleant
Valg af revisor og Revisorsuppleant:
Tove Christensen er på valg og genopstiller ikke
Følgende har stillet op til valg og er blevet valgt til en 1-årig periode:
Christian Korsholm er valgt til revisor
Karen Toft er valgt til revisorsuppleant
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
Evt.
T-shirts med foreningens logo kan købes for 150 Kr. Det første sæt trykte t-shirts har foreningen
fået sponseret.
Anne Braa Olesens foredrag fra fælles netværksgruppemøde, oplæg fra verdenskongressen i Firenze
samt div. Nyhedsbreve, kan findes på hjemmesiden.
Læge Zachariae går på pension ved udgangen af 2010. Hans søn Bobby Zachariae foreslås som
foredragsholder ved et kommende arrangement.
På generalforsamlingen blev der doneret 2000 Kr. til foreningen af (er der nogen der kender hendes
navn)

