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Referat fra generalforsamling i Lichen Sclerosus Foreningen  

lørdag d. 26. april 2014 

 

Generalforsamling  

Punkt 1) Valg af dirigent 

Her blev Henrik valgt uden afstemning. 

Henrik bød velkommen til generalforsamlingen og fastslog, at den var lovligt indkaldt iht. vedtægterne, og at 

generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. 

Punkt 2) Valg af referent 

Her blev Ketty valgt uden afstemning. 

Punkt 3) Bestyrelsesberetning v/formand Karina 

Karina berettede om årets gang i foreningen. Af jobmæssige årsager har 3 medlemmer valgt at udtræde af 

bestyrelsen. Karina fastslog, at både hun og Suzanne gerne ville fortsætte, og de begge håbede, at der var 

andre, der havde lyst til at deltage i arbejdet sammen med dem. 

Der er i løbet af året afholdt 2 medlemsmøder – hhv. øst og vest for Storebælt – begge gange med stor til-

slutning. Den største udfordring har været at finde egnede lokaler med lydanlæg. 

Foreningens hjemmeside er i årets løb vedligeholdt af Suzanne, og der har været positiv feedback på, at man 

har omdannet den til et lukket debatforum. 

Karina og Suzanne har været på besøg hos den hollandske forening og fortalte om deres deltagelse. 

Punkt 4) Regnskab for 2013 v/kasserer Suzanne 

Regnskabet udviste et overskud på kr. 28.895,61 og blev godkendt uden kommentarer. 

Punkt 5) Forslag: Indkommet forslag om ændring af vedtægter 

Diskussion af hensigtsmæssigheden i at generalforsamling først afholdes sidst på året, men det er en nød-

vendighed for formanden af jobmæssige årsager. 

Det blev vedtaget, at ændre §4 stk. 2 i vedtægterne til at generalforsamlingen skal afholdes 1. lørdag i no-

vember, første gang i 2015. 

Punkt 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Suzanne og Gitte var på valg. Gitte har ikke ønsket at modtage genvalg. Derudover var Anette og Jette på 

valg, da de har ønsket at udtræde af bestyrelsen af jobmæssige årsager. 

 a) Susanne Larsen genvalgt 

 b) Henrik Guldbrandt (dirigent) indvalgt   

 c) Laila Knudsen indvalgt 
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 d) Lotte Bjerre indvalgt 

Punkt 7) Valg af revisor 

Anja blev genvalgt 

Punkt 8) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet bliver fastholdt på kr. 200,00 for 2015 med målet om at fortsætte det 

nuværende aktivitetsniveau. Kontingentet blev vedtaget uden indvendinger. 

Punkt 9) Eventuelt 

Forslag om ændring af regnskabsperiode til andet end kalenderår. Bestyrelsen slog fast, at det ikke er muligt 

af lovgivningsmæssige årsager. 

Et medlem foreslog, at foreningen søgte sponsorater fra medicinalvirksomheder. Suzanne argumenterede 

imod dette med baggrund i ønsket om at være uafhængig, og dette blev bakket op af generalforsamlingen. 

Et medlem foreslog, at foreningen forestod indkøb af udstyr til 2 mio. kr. for at kunne tilbyde ”italiensk 

stamcellebehandling” i Danmark. Knud Damsgaard kunne oplyse, at udstyret allerede findes i Danmark, og at 

Mette Meinert arbejder på at starte behandlingen op på forsøgsbasis herhjemme.  

Forslag om at forsøge at få den italienske læge som forsker i stamceller som gæstetaler på et kommende 

møde – bestyrelsen fortalte at de allerede havde det på ønskesedlen, men der er en vis økonomisk byrde i at 

invitere en sådan kapacitet. Der blev udtrykt opbakning til at bruge penge på dette. 

Et medlem foreslog at indføre et passivt medlemskab til 50 kr., hvor man får kigge-adgang til debatforummet 

men ikke skrive-adgang. Dette vil bestyrelsen overveje nærmere. 

Flere medlemmer udtrykte tak til Karina og Suzanne for deres store engagement og indsats. 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.  

Konstituering 

Efter medlemsmødet har bestyrelsen valgt at konstituere sig som følger: 

Formand: Karina Rav 

Næstformand: Henrik Guldbrandt 

Kasserer: Suzanne Larsen 

Bestyrelsesmedlem: Lotte Bjerre 

Bestyrelsesmedlem: Laila Knudsen 


