Ehlers-Danlos foreningen i Danmark
generalforsamling
Søndag den 12. maj 2019 Kl. 10.30
Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget
• Se bilag: Årsrapport 2018 og budget 2019
4. Indkomne forslag
•

•

•

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde, skriftligt, senest 3
uger før afholdelse af generalforsamlingen. Der er modtaget 2
forslag fra bestyrelsen, som modtaget og behandlet på
bestyrelsesmødet den 8. december 2018:
Bestyrelsen har gennem sit arbejde de senere år oplevet, at
medlemmer bliver frataget deres diagnose og at det er blevet
sværere at får diagnosen. Ligeledes har de nye diagnosekriterier
skabt en gruppe af patienter, som ikke har noget tilhørsforhold i
nogen patientforening. Alle disse personer ønsker vi at gøre plads
til i vores forening og foreslår derfor ændringer af §§2 og 3. Se
bilag: Vedtægtsændringer §§2 og 3.
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes §6 Bestyrelsen:
Dette er ikke udvidelse af bestyrelsen, men blot for at give et mere
retvisende billede om hvordan vi arbejder i bestyrelsen i dag.
Suppleanterne arbejder nemlig på lige fod med
bestyrelsesmedlemmer. Se bilag: Vedtægtsændringer §§6 og 7.

5. Fastsættelse af kontingent for 2020
• Bestyrelsen foreslår at vi ændrer kontingentopbygningen, så alle
medlemskaber ændres til personlige. Børn under 18 år optages gratis i
forældres medlemskab. Begrundelsen for denne ændring er, at vi på sigt
ønsker at skifte til en anden driftspulje, hvor man skal være over 500

betalende medlemmer. Samtidig ændres kontingentet fra kr. 100,00 til
kr. 125,00 pr. voksen. Se bilag.
6. Valg til bestyrelsen
• Kasserer – Henrik Dick-Nielsen – modtager genvalg
• Bestyrelsesmedlem – Birgit Lougart – modtager ikke genvalg
• Bestyrelsesmedlem – Rikke Bagger afgår før tid – modtager
ikke genvalg. Skal derfor vælges ét nyt medlem for 1 år.
• Bestyrelsesmedlem – Mai Britt Markedal afgår før tid –
modtager ikke genvalg. Skal derfor vælges ét nyt medlem for
1 år.
7. Valg af suppleanter
•
•
•
•

1-4 suppleanter
Kristian Højfeldt – modtager genvalg
Lone Øland Holmbo Hansen – modtager genvalg
Anita Dick-Nielsen – modtager genvalg

8. Valg af revisor
• Ekstern revision – bestyrelsen foreslår Beierholm
• Intern revisor – bestyrelsen foreslår Mogens Maaløe
9. Eventuelt

