Generalforsamling i Dansk Sklerodermi- og Raynaud-forening.
4. oktober 2014

Punkt 1
Gitte Medom Kjeldsen vælges til dirigent.

Punkt 2:
Formanden gennemgår bestyrelsen beretning for foreningens arbejde det sidste år.
Der blev talt om de forskellige grupper på Facebook, der er primært aktivitet i den generelle gruppe.
Forum på hjemmesiden er nedlagt – der var næsten ingen aktivitet.
Ellen Berg er ved at undersøge reglerne for mulighed for fradrag ved pengegaver til foreningen.
Der var en debat omkring et filmprojekt, som bestyrelsen er ved at søsætte. Man vil dels lave et spot til
OBS på DRs TV-kanaler. Derudover vil man arbejde med en længere film – der gennemgår så meget som
muligt omkring sklerodermi - til lokale TV-stationer og nettet. Til slut nogle korte klip der fortæller om de
enkelte aspekter, fx Raynaud, hudforandringer, mave-tarm-problemer, nyreprobemer mm. En fra
forsamlingen tilbød at tale med en bekendt der arbejder i branchen.
Der var general debat om placeringen af foreningens arrangementer i hovedstadsområdet. Op til denne
generalforsamling har det været svær at finde et sted, hvor vi både kan være billigt, samt bestille
forplejning. Heidi Kjems fra forsamlingen tilbød at undersøge mulighederne for at bruge bibliotekerne.
Slutteligt spurgte formanden om nogen havde lyst til at hjælpe bestyrelsen med at søge midler hos
forskellige fonde.

Punkt 3:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden yderligere kommentarer.

Punkt 4:
Status på medlemmer:
150 medlemmer
23 Støttemedlemmer
Bankbeholdning: 206.000 kroner

Budgettet blev gennemgået.
Bestyrelsen vil gerne lave flyers/pjecer om foreningen og dens arbejde. Disse skal ud til ambulatorier,
læger osv. Medicinalformaet Actelion har tilbudt at fordele dem for os når de kommer rundt.
Vi skal have indhentet tilbud på at trykke en sådan flyer. Igen tilbyder Heidi Kjems at hjælpe.

Punkt 5:
Kontingentet fortsætter uændret

Punkt 6:
Valg til bestyrelsen.
Zandra Willumsen modtager ikke genvalg
Kent Madsen modtager genvalg
Annelise Rønnow opstiller
Grete Bille opstiller via fuldmagt

Kent Madsen, Annelise Rønnow og Grete Bille vælges til bestyrelsen.

Punkt 8:
Til suppleant vælges Zandra Willumsen

Punkt 8:
Til revisor modtager vores nuværende revisor Christian genvalg og vælges

Punkt 9:
Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af ordlyden i §2 – således at det bliver udspecificeret at kun
folk med sklerodermi kan optages som medlemmer, andre kan optages som støttemedlemmer.
Desuden er der en trykfejl i §8 – bestyrelsen får lov til at rette trykfejlen.

Punkt 10:
Zandra Willumsen takkes for arbejdet i bestyrelsen og får overrakt en vingave.

Derefter takker formanden for fremmødet og for god ro og orden på generalforsamlingen.

