
Referat fra Generalforsamling i foreningen Stofskiftesupport 8/4-2018. 

 

 

1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent: 

 Som dirigent blev Anette Ulstrup foreslået og det blev enstemmigt vedtaget. 

 Som referent blev Hanne Hykkelbjerg foreslået hvilket også blev vedtaget. 

Som stemmetællere blev Helle og Susanne Nilsson foreslået og det blev også 

vedtaget. 

2: Formanden beretter: 

 Beretningen forefindes som link her i nyhedsbrevet 

 

Kommentarer til beretning: 

App til stofskifte blodprøveapparat: Hvornår kommer den? DTU søger 

fondsmidler og ved ikke om der skal søges tilladelse.  

Apparat til blodprøvetagning skal købes af den enkelte. Ela Vejrum har 

erfaret, at apparatet vil koste ca. 7 kr/stk at producere. Resultatet kommer ind 

på tilhørende app og kan ses af patienten og lægen, hvis denne oprettes til 

anordningen. 

Alle kan købe apparatet uafhængigt af læge. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3: Regnskab forefindes her i nyhedsbrevet. 

 

Bidrag: 

En bestyrelse vil gerne donere 30000 kr. til Foreningen StofskifteSupport, men 

vi har ikke endelig besked om vi må/kan modtage donationer af den størrelse. 

Anett undersøger igen hos Skat.  

Kommentar: Donationer er vigtige for økonomien! 

Bankbeholdning 74200 kr.  

Foredrag med Flytlie – udgifter dækkes af forudbetalinger. 



Kan det lade sig gøre at have nogle små plastikstandere til vores foldere til de 

forskellige steder det står. Anett undersøger. 

Kontingent fortsat på 50 kr. Det er meget billigt, men det er sat lavt for at alle 

har råd til at betale. Hvis man vil give mere, kan man altid give et bidrag til 

foreningen ved siden af. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt! 

 

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 Hanne Hykkelbjerg blev valgt som næstformand. 

Debat vedr. hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal være på valg, da 

det hidtil har været således at formand og næstformand var på valg samme 

år. Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne fremadrettet er på valg 

således: 

 Formand og kasserer er på valg i ulige år. 

 Næstformand og menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.  

Ligeledes debat vedr. den kommunikationsansvarlige, da der foreligger en 

risiko i at lade et bestyrelsesmedlem være den primære kontakt med 

medierne. Derfor afskaffes betegnelsen kommunikationsansvarlig og i stedet 

skal hele bestyrelsen være fælles ansvarlige for kommunikation. Pladsen i 

bestyrelsen for den kommunikationsansvarlige ændres til et menigt medlem af 

bestyrelsen, så bestyrelsen igen består af formand, næstformand, kasserer og 

menigt medlem. 

 

 Suppleanter: 

Da der ofte er behov for flere hænder til at udføre opgaver for Foreningen, 

blev det debatteret hvorledes vi skulle løse dette. Efter en debat, hvor der var 

forslag til at have frivillige til at hjælpe bestyrelsen, blev det i stedet besluttet at 

vælge flere suppleanter. Derfor blev der på generalforsamlingen valgt 5 

suppleanter på følgende måde. 

Der blev fra bestyrelsen foreslået Majbritt Thomasen og Ivan Schmidt – begge 

blev enstemmigt valgt. Til de øvrige 3 suppleant poster meldte Anne Mette 

Høj, Dorte Solovej og Kamille Brix sig. De 5 suppleanter blev derefter valgt 

med flg. rækkefølge: 

 

 



1. Majbritt Thomasen 

2. Ivan Schmidt 

3. Anne-Mette Høj 

4. Dorte Solovej 

5. Kamille Brix 

 

5: Valg af revisor: 

Charlotte Nilsson Holmen genopstillede som revisor og blev enstemmigt valgt. 

 

6: Indkomne forslag: 

Susanne Nilsson:  

Forslag: 

Mere fokus på medlemskab, flere medlemmer, fokus på at forebygge at 

bestyrelsen ikke går død i for meget arbejde.  

Debat:  

Medlemslogin på hjemmesiden – kan det anspore nogle til at tænke at man 

får mere som medlem? 

Anett får alt hvad man må betalt, rent juridisk. Det gælder fx beklædning, 

transport og bespisning. 

Der mangler aktive medlemmer som kan og vil hjælpe. Dette bliver 

forhåbentlig afhjulpet af beslutningen om at vælge 5 suppleanter, da de har 

mulighed for at give en hånd med når det kniber. 

Anne Mette Høj: Kontingentet kan sættes op: Når man søger om tilskud fra 

tips og lotto midler – kræver det kontingenter over et vist beløb. Anett mener 

det kræver et antal donationer på over 200 kr og det er vi slet ikke oppe på. 

Ældresagen opkræver 125 halvårligt. Annoncer i fx Helse. 

Link til kontingentopkrævning vil kunne give flere medlemmer. Også samtidig 

til donation. Hvert medlem opfordres til selv at dele på deres egne 

Facebookside med link til ”bliv medlem”. 

Graduering af kontingent i forhold til folks økonomi. Der var enighed om at det 

er svært at administrere, da bestyrelsen ikke har mulighed for at vurdere folks 

økonomi, og det kan være et emne som folk ikke ønsker at oplyse om. 



Få hjælp af en bogholder, til registrering af bilag. Det er relativt dyrt, og måske 

kan vi få hjælp af suppleanterne til registrering. Anett vil gerne selv fortsætte 

med at registrere medlemmer. 

 

Anett Kromann: 

Under paragraf 8 kontingent: 8.2 at tidsfristen nedsættes til 1,5 mdr. mod nu 3 

måneder. 

Forslaget er vedtaget. 

 

Pia Schardelmann:  

Mere overskuelig hjemmeside ved søgninger. 

Anett: Et stort problem pga 220 sider på hjemmesiden.  

Forslag til søgefunktion, fra anden side: Evt. spørge nogle unge mennesker 

om de kan gøre noget, men det er lavet i WordPress og ikke nemt at lave 

søgefunktionen bedre. 

Opmærksomhed på problemet – forslag modtages gerne.  

 

Ivan Schmidt:  

Paragraf 5.1 og 5.2 Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer for at få 2 menige 

bestyrelsesmedlemmer der kan aflaste siddende bestyrelsesmedlemmer. 

Fjern afsnittet om kommunikationsansvarlig. Ivan foreslår at rollen som 

kommunikationsansvarlig pålægges den samlede bestyrelse. Det kan være 

farligt ved uenighed at have en specifik person. 

Regina Müller er enig i at der ikke skal være en specifik person der er 

kommunikationsansvarlig. Til gengæld ikke enig i at bestyrelsen skal udvides. 

Selv om der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, har formanden den 

afgørende stemme, ved stemmelighed. Benytte sig af at suppleanterne fx kan 

medvirke aktivt. Evt. have flere suppleanter end nu.  

Derfor blev det enstemmigt vedtaget at §5.1 og 5.2 ændres til at 

Kommunikationsansvarlig slettes og erstattes af bestyrelsen. 

 

Anette Ulstrup: 



§3.2 ændres, så ordlyden ”Derudover vælges 2 suppleanter for et år ad 

gangen”, ændres til ”Derudover vælges minimum 2 suppleanter for et år ad 

gangen”. 

 

7: Eventuelt.:   

Vedrørende den nye persondatalovgivning der træder i kraft 28. maj 2018, 

opbevarer E-conimics navne, adresser og mailadresser på medlemmerne. De 

har sendt GDPR breve ud til alle kunder, så vi har ikke et problem med 

datalovgivningen. 

Kan det lade sig gøre at have en nemmere medlemsregistrering med et andet 

system? Annette Juhl Larsen ved noget om medlemsregistreringssystemer, 

og vil ringe til e-conomic og høre om der kan integreres så medlemmer bliver 

registreret automatisk. 

Forslag til generalforsamlingen 2019:  

§3.2 ændres så ordlyden ”Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter antal 

opnåede stemmer” slettes. 

 

 

 

 

 


