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Referat fra generalforsamling i Lichen Sclerosus Foreningen 

Generalforsamling blev afholdt på medlemsmøde lørdag d. 06. april 2013 kl. 11.00 – 16.00 i Odense.  
Mødested: ’Grævlingehuset’, Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV.  
 

1. Valg af dirigent/referent  
Jette Ankerstjerne blev valgt til dirigent og referent for denne generalforsamling.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægtens: Stk. 2:  
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af forman-
den/forkvinden ved mail til samtlige medlemmer samt annoncering på foreningens hjemmeside 
www.lichensclerosus.dk senest 3 uger før.   
 
Indkaldelse til generalforsamling er fremsendt pr. mail 10. marts 2013 og var dermed lovlig. 

 
 
Derefter blev ordet givet til formanden Karina. 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Formanden Karina Rav aflagde herefter beretning for perioden 2012-13. 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen 24. marts 2012 udvidet fra 4 til 5 medlemmer. 
 
De har været konstitueret således i perioden: 
Karina formand 
Anette næstformand  
Suzanne kasserer og webmaster 
Jette menigt medlem 
Gitte  menigt medlem  
 

Møder 
Til generalforsamlingen 24. marts 2012 mødte de første to mænd op. Et medlem og en pårørende. Det 
var et utroligt dejligt pust, der indtraf. 
 
Vi havde besøg af Knud Damsgaard (uanmeldt, da det ikke var sikkert, at han kunne komme), som gav en 
briefing om det nyeste indenfor forskning af LS. Det er altid en stor oplevelse at have Knud på besøg.  
 
Diætist Chathrine Ilsøe holdt et foredrag om kostvaner og vitaminer, som der var stor tilfredshed med.  
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Næste halvårsmøde var i Allerød: 27. oktober 2012. På det møde var der besøg af virksomheden Props 
and Pearls, som viste forskellige hjælpemidler frem. Derudover havde vi de sædvanlige rundbordssnakke 
med deltagelse af flere pårørende.  
 
Begge disse møder gav os hver især værktøjer til at arbejde med/bearbejde det stadie, som den enkelte 
befinder sig på. Der blev udtrykt stor tilfredshed med begge møder.  
 
Det er fortsat meningen, at vi mødes to gange om året.  
 

Synlighed/medlemmer 
Bestyrelsen arbejder fortsat på mere synlighed. Vi har haft kontakt til næsten samtlige ’læge-brevkasser’, 
som nu henviser til vores hjemmeside - sidst set i bladet: Ude og Hjemme (27. februar 2013). 
 
Hjemmesiden er nu etableret og kører fint. Arbejdet med at dele den op i en åben og lukket del for med-
lemmer er lykkedes rigtigt godt. Det har været et kæmpe arbejde for Suzanne, som altid gør en stor ind-
sats for foreningen.  
 
Vi arbejder altid på at finde nye foredragsholdere, men vil prøve at tage nogle af de ’gamle’ op igen. Der 
er jo kommet tilgang af nye medlemmer.  
 
Vi er begyndt at se pårørende til vores møder. Det er rigtigt godt. Denne sygdom er også en belastning for 
vores partnere. 
 
Der deltager mellem 25 og 35 personer på hvert møde. Det er ud af 138 betalende medlemmer.   
 
Beretningen blev godkendt med applaus.  
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Foreningens kasserer Suzanne aflagde herefter regnskab for forsamlingen. 
 

Indtægter 
Indtægt på 25.750 kr. dækker følgende: 
2012: 200 kr.:    21.200 kr. 
2013: 200 kr.:        2.800 kr. 
2013: 200 kr. – 50 kr. (for meget betalt for frokost):            450 kr. 
Frokost betaling af medlemmer i 2012:      1.200 kr. 
Donation fra privat person:            100 kr. 
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Udgifter 
Totale udgifter på 34.826 kr.:   
Heri indgår en pris for hjemmeside på 16.000 kr. (som en engangsudgift i forbindelse med konvertering til 
ny host og nyt design). Desuden er der et beløb på 2.415 kr. bl.a. for restbetaling i opsigelsesperiode for 
den gamle hjemmeside. 
 
 Suzanne har fået hjælp af Kristian og forventer ikke, at hjemmesidetilpasninger kommer til at koste så 
meget i regnskabet fremover (forventet niveau omkring 5.000 kr. og derfra faldende, efterhånden som 
Suzanne selv lærer at gøre tingene).  

 
Resultat 
Vi landede på et underskud på: 9.076 kr.  
Beholdning på bankkonto blev: 9.330 kr.  
 
Den nuværende beholdning pr. 6. april 2013 er: 27.257 kr. (efter indbetaling af kontingent for 2013). 
 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 

4. Fastsættelse af kontingent  
Kontingent på 200 kr. blev vedtaget. Debatforum er alene for betalende medlemmer. Der er ikke særligt 
kontingent for passive medlemmer. Alle skal betale det samme. 
 

5. Eventuelle forslag 
Der var ingen forslag fra medlemmerne. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Der var 3 på valg: 
Karina 
Anette 
Jette 
Alle var villig til genvalg.  
Alle blev valgt med applaus. 
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerende bestyrelsen sig således: 
Karina formand 
Anette næstformand  
Suzanne kasserer og webmaster 
Jette menigt medlem 
Gitte  menigt medlem  
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7. Valg af revisor  
Revisor Ania Westerdahl er villig til genvalg og blev valgt af generalforsamlingen. Ania var ikke selv tilste-
de. 
 

8. Eventuelt  
Udveksling af mailadresser kan alene ske ved, at to personer bliver enige om at udveksle mailadresser. 
Eventuelt kan kassereren sende mail til en person og informere om, at en anden person ønsker en direkte 
kontakt. Derved er der gensidig givet tilladelse til udveksling.  
 
Der var et forslag om at lave brochurer, som medlemmerne kan hente på hjemmesiden på samme måde, 
som et visitkort kan hentes.  Det skal være en brochure i trefoldning og for de sygdomme, som forenin-
gen har besluttet sig for at beskæftige sig med:  
 

 
 
Derefter var der flere forslag om at gøre foreningen mere synlig. Ide om at udarbejde en brochure, som 
man kan hente fra hjemmesiden i PDF format blev positivt modtaget af bestyrelsen. De kan derefter 
downloades fra hjemmesiden. 
 
Suzanne blev spurt om, hvilket program hjemmesiden er udviklet i. Det er en applikation som hedder: 
MODx. Der var meget ros til den nye hjemmeside, som er både letlæselig og som har en fin struktur. Det 
har været en meget stor opgave at få den nye hjemmeside på plads. Der var stor tak til Suzanne for det 
meget store arbejde, der er gjort indtil dato.  
 
Der blev fremsat forslag om at gå i samarbejde med andre paraplyorganisationer og foreninger med det 
formål at sprede kendskabet til de sygdomme, som foreningen samler informationer om. Det vil bestyrel-
sen arbejde videre med. 
 
Medlemmerne ønsker at deltage med at sprede oplysning om sygdommen, da det er tydeligt, at mange 
nydiagnosticerede har meget dårlige erfaringer med uvidenhed hos læger og andre behandlere. 
 
 
Referent: Jette Ankerstjerne  
9. april 2013 
 


