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Ivan Bloch Sørensen (IBS)

Formanden Ellinor Wolff (EW) bød velkommen
Punkt 1 – Valg af dirigent
Formanden EW foreslog Mogens Brunhøj (MB) som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og
konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Punkt 2 - Valg af stemmetællere
En deltager foreslog, at man ventede med dette punkt, og først valgte stemmetællere, hvis der efterfølgende kom
afstemninger. Forsamlingen var enig i dette.
Punkt 3 – Formandens beretning
Formandens beretning blev fremlagt af EW. Hun henviste til den skriftlige beretning, som forud for mødet var blevet
udleveret til alle mødedeltagerne, og vedlægges som bilag til dette referat.
Beretningen blev efterfølgende debatteret, og der blev stillet spørgsmål omkring CPAP udbud i Hovedstaden. EW
oplyste, at foreningen ikke havde været indbudt til deltagelse i udbudsrunderne i Region Hovedstaden og Region
Sjælland. Kunne endvidere oplyse, at udbudsrunden i Region Sjælland skal gå om, idet et af de deltagende firmaer har
fået ret i en klage omkring forløbet. Foreningen vil fortsat anmode regionerne om deltagelse i de løbende udbuds runder.
Efterfølgende blev beretningen enstemmigt godkendt.
Punkt 4 – Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren Flemming Adamsen (FA) fremlagde det reviderede regnskab, der vedlægges som bilag til dette referat.
Han kunne oplyse, at foreningen pr. 31/12-2014 har 642 medlemmer .
Der blev stillet spørgsmål til nogle få punkter, bl.a. honorar sekretærarbejde, og forskellen mellem budgetbeløb og
regnskabsbeløb. FA svarede tilfredsstillende på spørgsmålene, og beretningen blev enstemmigt godkendt.
Punkt 5 – Godkendelse af budget for 2015
FA gennemgik forslaget til budget for 2015. Budgettet viser et forventet overskud på ca. 36.000 kr.
Budgettet er baseret på 600 medlemmer og en kontingent på 300 kr. årligt, 70 familie medlemskaber på 400 kr. og 9
firma medlemskaber på 500 kr. – i alt 213.000 kr. På indtægtssiden er der budgetteret med sponsorindtægter på 35.000
kr. og tilskud fra Tips og Lotto på ca. 67.430. Begge beløb er allerede modtaget af foreningen.

Der blev stillet spørgsmål til nogle af posterne, bl.a. ”hvor tit får man tilskud fra Tips og Lotto”, ”får man ikke tilskud fra
Sygekassernes Helsefond mere” og ”hvad er en roll up”. FA svarede tilfredsstillende på spørgsmålene, og budget for
2015 blev enstemmigt godkendt.
Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent for år 2015
FA foreslog uændret kontingent, hvilket enstemmigt blev godkendt.
Punkt 7 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Jan Veidiksen (JV) og Flemming Adamsen (FA) var begge villige til genvalg og blev begge valgt med applaus for en ny
to-årig periode. Kaj Bistrup ønskede ikke genvalg og i stedet for ham blev Allan Johansen nyvalgt for en to-årig periode.
Punkt 8 – Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Kenneth Rasmussen (KH) og Susanne Lundbeck (SL) blev foreslået, og begge blev valgt – uden modkandidater.
Punkt 9 – Valg af 2 revisorer
Der var genvalg til de to nuværende revisorer Jørn Heinricy og Hans Otto Sørensen.
Punkt 10 – Valg af 1 revisorsuppleant
Der var nyvalg til Ivan Huus Christensen som revisorsuppleant.
Punkt 11 – Indkomne forslag
Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet forslag til dette punkt.
Punkt 12 – Eventuelt
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden for afsluttende bemærkninger.
Hun takkede bestyrelsen for samarbejdet i årets løb, og alle deltagerne for deres fremmøde – både lørdag og søndag.
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