Referat af generalforsamling i
Foreningen StofskifteSupport lørdag d. 10. juni 2021 kl. 11.00
Mødet afholdtes via ZOOM online
Foreningens formand, Anett Kromann bød velkommen, og efter lidt startvanskeligheder med det
tekniske gik generalforsamlingen i gang. Vi var 12 deltagere i alt, 56 havde tilmeldt sig.
1. Valg af ordstyrer
Ingen meldte sig, og formand Anett Kroman tog posten.
2. Valg af referent
Ingen meldte sig, og konstitueret suppleant i bestyrelsen Karina Rune Mortensen tog
posten.
3. Formandens beretning.
Beretningen blev læst op.
4. Kasserer gennemgår regnskabet
Kasserer Majbritt Thomasen fremlagde regnskabet med følgende kommentarer:
Bestyrelsen har valgt at give formand Anett Kroman et mindre honorar for hendes store
indsats. Der har været en del IT-udgifter, bla. fordi foreningen skulle anskaffe en ny pc.
5. Kommende regnskabet fremlægges
Kasserer Majbritt Thomasen fremlagde kommende regnskab, hvilket afførte spørgsmål til
medlemstallet og brug af hjemmesiden. Hvordan får vi flere medlemmer? Skal ikkemedlemmer have adgang til alle informationerne på hjemmesiden? Emnet tages op på
førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Indkomne forslag
Der var ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand Anett Kromann blev genvalgt
Kasserer Majbritt Thomasen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Dorthe Reimer blev valgt

Bestyrelsesmedlem Ania Heilvang blev valgt
Konstitueret bestyrelsesmedlem Tville Tvilling blev valgt
Lykke Thomsen er udgået af bestyrelsen
8. Forslag til valg af suppleanter
Konstitueret suppleant til bestyrelsen Karina Rune Mortensen blev valgt.
Formanden opfordrede medlemmerne til at stille op som suppleant. Eva Holck blev valgt.
9. Revisor Charlotte Nilsson Holmen
Fortsætter.
10. Æresmedlem læge Carsten Vagn Hansen
Fortsætter
11. Eventuelt
Der var spørgsmål til formandens beretning ang. Orifams overtagelse af TAKEDA. Hvorfor
har foreningen ikke taget kontakt til Orifam herefter. Formanden fortalte, at årsagen er, at
Orifam ikke længere laver T3-medicin.
Der var spørgsmål til Mads Vad, og hvorfor foreningen ikke har fået noget information fra
ham trods henvendelser. Formanden regner med, at det skyldes Corona. Et medlem
fortalte, at hun selv havde været interviewet af ham og fået den besked, at det pga.
Coronaen var forsinket/gået i stå.

Herefter takkede formanden for mødet.

