
Foreningen Stofskiftesupport 

Generalforsamling 

Lørdag d. 1. juli 2017 

 

 

Referat 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent: 

Dirigent: Anette Ulstrup 

Stemmetæller: Lis Lillethorup, Marianne Michelsen 

Referent: Joan Lowe 

 

Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til 

foreningens vedtægter.   

 

2. Formandens beretning: 

Formanden, Anett Kromann, beretter om årets aktiviteter. Beretningen er 

omdelt. Generalforsamlingen godkender beretningen.  

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab & kontingentfastsættelse 

Da den afgående kasserer ikke deltager i generalforsamlingen fremlægger 

Regina Müller regnskabet for 2016. Regina har hjulpet med årsregnskabet, og 

fortæller, at budgettet for 2017 er et slag på tasken, da foreningen er så ny og 

indtægter og udgifter har været meget svingende i foreningens korte levetid. 

Det bliver nemmere med tiden at lave et realistisk bud på budget. Det 

bemærkes også at donationer er faldende. Til gengæld forventes større 

indkomme ved kontingent da der er kommet flere medlemmer i Foreningen 

Stofskiftesupport. Generalforsamlingen godkender regnskabet.  

 

Dirigenten flytter kontingentfastsættelsen til punktet indkomne forslag, da der 

er modtaget forslag om ændringer.  

 

4. Valg til bestyrelsen: 

Joan Lowe og Anett Kromann er på valg og genopstiller. Bege genvælges. De er 

på valg igen i 2019.  Dorthe Jensby og Dorrit Bjergborg er ikke på valg, men 

har valgt at udtræde af bestyrelsen. Derfor opstiller Lotte Hagensen og Helle 

Martinsen. Begge vælges. De er på valg i 2018.  

 

Gerd Villykke ønsker ikke genvalg som suppleant. Til suppleanter genvælges 

Hanne Hykkelbjerg som 1. suppleant og Birte Bondo som 2. suppleant in 



absentia. 

 

5. Valg af revisor: 

Charlotte Nisson Holmen genvælges.  

 

6. Indkomne forslag:  

 

a. Lis Sørensen:  

Undertegnede vil herved foreslå at kontingentet bliver ændret således at der 

kan være en betalt ansat (f.eks. Anett Kromann) 

Pensionister: 100 kr 

Studerende og bistandsklienter: 75 kr 

Husstand i arbejde: 150 kr. 

Arbejdende singler: 125 kr.  

Og så kunne vi tage 25 kr. fra de som ønskede kun at gøre brug af 

hjemmesiden, og ikke ønsker at være medlemmer, som en slag donation.  

 

Når jeg foreslår ovenstående, er det også med henblik på at vi med jævne 

mellemrum, kunne donere privatlæge betaling til nødlidende.  

 

Venlig hilsen 

Lis Grethe Sørensen 

 

 

Forslaget blev fremlagt generalforsamlingen. Forslaget blev af alle modtaget 

som værende utroligt sympatisk og elskværdigt, men i øjeblikket udenfor reel 

mulighed. Den indtægt, som foreningen skulle have for at kunne ansætte en 

betalt medarbejder ligger i øjeblikket helt uden for rækkevidde. Differentieret 

kontingenter er som udgangspunkt en retfærdig idé, men er utroligt 

administrativt tungt at arbejde med. Det bemærkedes også, at Foreningen 

Stofskiftesupport har et grundprincip som hedder, at hjemmesiden og 

gruppen på Facebook til alle tider skal være gratis og tilgængelig for alle, og at 

der som udgangspunkt ikke gives fordele ved at være betalende medlem.  

 

Forslaget bliver ikke vedtaget. Generalforsamlingen vedtager at kontingentet 

for 2017 forbliver uændret, og det vil sige alle betaler 50 kr. pr. år.  

 

b. Dorrit Bjergborg: 

Jeg vil godt foreslå, at der bliver valgt, så der er i alt 3 suppleanter, nu 

bestyrelsen bliver udvidet.  



 

Formanden slår fast, at der ikke sker ændring i antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, men at der alene er sket en administrativ fejl vedr. 

vedtægterne. En kladde-version af vedtægterne (og den rigtige) er omdelt og 

udsendt så der var en del forvirring om hvilke vedtægter faktisk var gældende. 

Fremover forsøges dette undgået ved at sætte dato på vedtægterne og 

eventuelle kladder slettes eller gemmes langt væk, så fejlen ikke opstår igen. 

Generalforsamlingen er dog enig om, at selvom bestyrelsen ikke er udvidet fra 

4 til 5 personer, så er det alligevel en god idé med mulighed for at have flere 

suppleanter, så forslaget vedtages med ordlyden ”mindst 2 suppleanter.” 

Denne vedtægtsændring fremlægges ved næste generalforsamling.  

 

På baggrund af et spgs. fra generalforsamlingen forklarede næstformanden at 

bestyrelsen arbejder sammen med suppleanter, så suppleanter på trods af, at 

de ikke har formel stemmeret ved bestyrelsesmøder bliver inviteret til 

bestyrelsesmøder og at deres holdninger og vinkler tages med i betragtning 

når bestyrelsen tager beslutninger. Skulle en suppleant blive nødt til at træde 

ind i bestyrelsen, mener bestyrelsen at det bedste resultat opnås når 

suppleanten løbende er med i bestyrelsesarbejdet. 

 

7. Eventuelt:  

 

a. Eli Lykke opfordrer alle til at deltage ved vælgermøder til Regionsrådsvalget 

dette efterår, og ved møderne tale stofskiftepatienternes sag.   

 

b. Regina Müller takker Anett for hendes kæmpe arbejde for stofskiftesupport 

og Foreningen Stofskiftesupport, og lover i øvrigt at hun vil fortsætte med at 

støtte og hjælpe så meget som hun kan.  

 

c. Marianne siger også tak til Foreningen Stofskiftesupport. Gruppen og 

foreningens arbejde har reddet hendes liv, siger hun, og generalforsamlingen 

istemmer.  
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