
 

Stiftende generalforsamling i Næstved d. 18. april 2010  
 

Til stede var 19 medlemmer. 

1. Valg af dirigent/referent 

Her blev Suzanne Larsen, Hørve valgt. 

2. Vedtagelse af vedtægter 

Udkast til vedtægter blev gennemgået og vedtaget med små ændringer undervejs. De 

endelige vedtægter fremgår af vores hjemmeside www.lichensclerosus.dk.  

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 

Forkvinde: Anette Holm, lichensclerosus@ofir.dk  

Næstforkvinde: Karina Rav-Petersen, karina@ljungdahl.dk  

Kasserer: Suzanne Larsen, mail@lichensclerosus.dk  

4. Valg af revisor 

Som revisor blev valgt Ania Westerdahl, ania@webspeed.dk  

5. Fastsættelse af kontingent 

Vi besluttede at sætte kontingentet til 200 kr. årligt. Suzanne sørger for oprettelse af konto.   

6. Eventuelt 

a. Eventuelle kontaktpersoner her på hjemmesiden med navn og telefonnummer på nogle, 

man kan ringe til, hvis man har brug for at snakke med et levende menneske. 

Vi besluttede, at der foreløbig ikke skal være kontaktpersoner med navn og telefonnummer 

på hjemmesiden. Medlemmer, der ønsker kontakt til ligestillede, kan tilmelde sig forum og 

stille spørgsmål herinde, eller alternativt sende en mail til foreningen på 

mail@lichensclerosus.dk.  

b. Skal e-mail adresser være anonyme, eller skal vi fortsætte med den fælles mailliste, hvor 

alle kan se navne og mailadresser? 

Vi besluttede, at e-mail adresser skal være anonyme, så når foreningen sender mail om 

invitationer eller lignende, skal det foregå via b/c. De enkelte medlemmer kan indbyrdes 

http://www.lichensclerosus.dk/
mailto:lichensclerosus@ofir.dk
mailto:karina@ljungdahl.dk
mailto:mail@lichensclerosus.dk
mailto:ania@webspeed.dk
mailto:mail@lichensclerosus.dk


udveksle kontaktoplysninger til de personer, de ønsker at gøre dette med, og dette er 

foreningen uvedkommende.  

c. Beslutning om, hvorvidt vi vil give reklameplads til ikke-receptpligtige produkter mod 

betaling? 

Vi besluttede, at vi gerne vil give reklameplads til ikke-receptpligtige produkter mod 

anbefaling fra vores medlemmer. Produkterne skal være anbefalet af mere end 5 brugere 

for at få reklameplads på vores hjemmeside.  

d. Lions Prisen 2010.  

Suzanne fortalte, at der er mulighed for at indstille hende til LIONS PRISEN 2010 

til fordel for vores forening, da hun bor i det tidligere Dragsholm Kommune. 

Suzanne har på egen hånd startet vores hjemmeside og debatforum op, så vi 

kunne nå ud til alle danske Lichen Sclerosus patienter og aktivt medvirket til 

dannelse af en egentlig patientforening for Lichen Sclerosus patienter.   

Prisen uddeles til en person eller gruppe i det tidligere Dragsholm Kommune, 

som har gjort et godt og uselvisk arbejde til gavn for børn, unge, ældre, 

handicappede eller vanskeligt stillede personer.  

Den udvalgte prismodtager vil modtage en personlig gave samt kr. 10.000,-, der 

skal bruges til det arbejde vedkommende modtager prisen for.  

Kandidater til årets LIONS PRIS 2010 indstilles snarest muligt og senest d. 10. 

maj 2010. 

Indstillinger til årets LIONS PRIS bedes sendt til: 

LIONS CLUB DRAGSHOLM 

Erling Ingvordsen 

Hasselvænget 9 

4550 Asnæs 

Eller på mail til ingvordsen@privat.dk   

 

 

____________________________ ____________________________ 

Formand: Anette Holm  Næstformand: Karina Rav-Petersen 

 

 

____________________________ 

Kasserer Suzanne Larsen 
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