Referat af
generalforsamling 2017
Afholdt:
Sted:
Tilmeldt:
Referent:

26. Marts 2017.
Næsbylund Kro og Hotel, Odense.
46 medlemmer.
Dorthe Ulriksen.

Formanden Ellinor Wolff (EW) bød velkommen.
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Morten Brunhøj blev foreslået og enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede dernæst, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Punkt 2.
Valg af stemmetællere.
Birte Agerbo og Anni Larsen blev valgt.
Punkt 3.
Formandens beretning.
Formandens (bestyrelsens) beretning blev fremlagt af EW. Forud for mødet var beretningen udleveret
skriftligt til mødedeltagerne.
Beretningen blev godkendt.
Formanden viste medlemmernes (p.t. 825) fordeling på typer af medlemsskaber (735 almindelige, 78
husstands og 12 andre medlemsskaber) og på regioner (Hovedstaden 179, Sjælland 121, Syd 181, Midt 223
og Nord 121).
Punkt 4.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for år 2016.
Kassereren Flemming Adamsen (FA) tog sig af fremlæggelsen, og fortalte, at foreningen havde et større
overskud end sædvanligt.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 5.
Fremlæggelse af Budget for år 2018.
FA tog sig også af dette.
Der blev en del debat omkring den digitale udgave af medlemsbladet, idet FA endnu en gang mindede os
om, at jo flere der kan modtage medlemsbladet digitalt, jo bedre er det for foreningens økonomi.
Et medlem bad om, at bestyrelsen i næste medlemsblad laver en meget stor iøjnefaldende boks, hvori folk
opfordredes til at tilmelde sig den elektroniske udgave. Forslaget blev godt modtaget.
Budgettet blev godkendt.

Punkt 6.
Fastsættelse af kontingent for år 2018.
Kontingentet er uændret
300 kr. for et privat medlemsskab,
400 kr. for husstandsmedlemskab
500 kr. for støttemedlemskab, f.eks. leverandører og behandlere.
Punkt 7.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Jan Veidiksen, Flemming Adamsen og Allan Johansen. Alle tre blev genvalgt.
Punkt 8.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Inden valget bad EW om, at der stillede sig nye personer til rådighed som suppleanter, så flere kan få
erfaring med bestyrelsesarbejdet i denne forening. Da EW har besluttet at hun ikke genopstiller, når der
skal være formandsvalg i 2018 og også har valgt samtidig at træde ud af bestyrelsen, er det helt
nødvendigt at bestyrelsen tilføres nye ressourcer. EW opfordrede medlemmerne til at overveje, hvordan de
kan være med til at foreningen fortsætter som en handlekraftig forening. Hun efterlyste henvendelser fra
medlemmer, der vil være hjælpe med til at få foreningen til at overleve.
Ingen nye stillede sig imidlertid til rådighed, så Kenneth Rasmussen og Susanne Lundbeck blev uden
modkandidater begge genvalgt.
Punkt 9
Valg af to revisorer.
Her var der også genvalg til revisorerne Jørn Heinricy og Hans Otto Sørensen.
Punkt 10.
Valg af revisorsuppleant.
Genvalg til Ivan Huus Christensen.
Punkt 11.
Ingen forslag
Punkt 12.
Eventuelt.
Der blev spurgt ind til formålet med regionsrådene. Der er imidlertid kun et regionsråd, som reelt fungerer
(Region Nordjylland), Ideen var, at regionsrådene bl.a. lokalt skulle kunne aflaste bestyrelsen ved
arrangement af medlemsmøder, og ved at holde/være med til at holde informationsmøder om søvnapnø
m.m.
Der blev derefter spurgt, om der kunne spares på kørepenge. Men der bliver i forvejen gjort meget for at
begrænse denne udgift. Bestyrelsesmedlemmerne forsøger, hvor ikke alle bestyrelsesmedlemmers
tilstedeværelse kræves, at fordele deltagelsen således, at det er de nærmestboende, der deltager, og der er
også nogle regionale kontaktpersoner, som kan holde informationsmøder om søvnapnø.
Herefter blev der spurgt, om gaver til foreningen er fradragsberettiget. På grund af aktiviteterne omkring
udbredelsen af kendskabet til søvnapnø, vil foreningen på sigt kunne få en sådan status, at gaver bliver
fradragsberettiget, men der er ikke nok faste bidragsydere endnu.

Afslutning.
EW takkede bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejdet i årets løb, samt alle deltagerne for
deltagelse i årsmødet. Desuden mindede hun om at give foreningen besked på ændringer af adresser og
mailadresser af hensyn til modtagelse af medlemsbladene.

-----------------------------------Mogens Brunhøj , Dirigent
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