Foreningen for ATAKSI / HSP

Du er ikke alene …
Referat fra generalforsamling den 09.04.2016 på CSV, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh.S,
kl.13.00 til 17.00
Kl. 12 – 13: Ankomst + sandwich og drikkevarer.
Fremmødte: 24, heraf 16 stemmeberettigede.
1. Velkomst v. formanden
Dorthe bød velkommen og foreslog Diana som dirigent.
2. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
Diana blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
(den 26.02.16) i henhold til vedtægterne. Charlotte og Dorthe blev valgt som referenter, og
stemmetællere blev Povl Holm og Ida Lykke Christensen.
3. Formandens beretning til godkendelse
Dorthe fremlagde formandens beretning for 2015. Beretningen var udsendt på forhånd og
ligger også på foreningens hjemmeside. Der blev stillet spørgsmål/opfordret til at
foreningen videreformidler info om fx forskningsresultater fra internationale og indenlandske konferencer. Dorthe sagde, at relevante informationer kommer i efterfølgende
nyhedsmails. Beretningen blev godkendt og taget til efterretning.
4. Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse og decharge.
(Decharge = at bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse fritages for
ansvar for forhold, der er oplyst)
Kassereren gennemgik regnskabet, som var udsendt på forhånd, og som ligger på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning.
Dorthe takkede den afgående kasserer, Brita, fordi hun havde hjulpet foreningen, indtil vi
fik en ny kasserer og overrakte en vingave.
5. Indkomne forslag
 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter / Afstemning efter hver
paragraf. 16 stemmeberettigede.
§1
16 for
§2
Et medlem ønskede omformulering af ”søge viden”.(fx kræve
eller opsøge viden).
§3
16 for
§4
16 for
§5
16 for
Bank reg. 2410 konto. 8477113282 – CVR Nr.: 32414982
Hjemmeside: www.sca-hsp.dk - Facebook: http://www.facebook.com/scahsp/
Tlf. 21782399 – mail: formand@sca-hsp.dk

Foreningen for ATAKSI / HSP
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12

§13

16 for
16 for
16 for
16 for
16 for
16 for
Et medlem ønskede omformulering af 2. sætning. Noget mere
rummeligt – fx Formanden kan i akutte tilfælde eller hvor forudbetaling ikke er mulig benytte foreningens kreditkort uden bestyrelsens godkendelse, fx på udlandsrejser.
16 for

Man kan ikke godkende vedtægter med forbehold.
Det betyder, at ændringsforslagene til paragrafferne 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11, og 13
er vedtaget. Derimod gælder den gamle §2 indtil næste generalforsamling.
§2 og §12 (som er ny) tages op som ændringsforslag til godkendelse på næste
generalforsamling.


Bestyrelsens indstilling af ny kasserer og suppleant
Indstillingen af Jens Erik Staal som kasserer blev godkendt.
Indstillingen af Kim Bloksted som bestyrelsesmedlem blev godkendt.
Indstillingen af Sanne Winther som suppleant blev godkendt.



Andre forslag / Ingen indkomne forslag

6. Valg







Formand: Dorthe modtager genvalg (2 år)
Dorthe blev genvalgt
Kasserer: Bestyrelsen peger på Jens Erik Staal (1 år, dvs. resten af Britas
periode)
Jens Erik Staal blev valgt
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen peger på suppleant Kim Bloksted (2 år)
Kim blev valgt
Suppleant: Lillian modtager genvalg
Lillian blev genvalgt
Suppleant: Bestyrelsen peger på Sanne Winther
Sanne Winther blev valgt
Intern revisor: Frede Christensen modtager genvalg
Frede blev genvalgt

7. Fremtidigt arbejde
Dorthe gennemgik først, hvilke planer bestyrelsen har for det kommende år – herunder
aktiviteter og udvalgsarbejde. Der kom et forslag om at flytte familiedagen i Zoo fra en
fredag til en lørdag. Dette vil bestyrelsen se på.
Desværre er der kommet afbud fra vores neurologer Jørgen Nielsen og Kirsten Svenstrup
til vores temadag, så bestyrelsen går i tænkeboks og vi modtager gerne forslag til
alternative foredragsholdere. Dorthe fortalte desuden lidt om, hvad der sker i regi af
Sjældne Diagnoser og de udenlandske organisationer, som bestyrelsen følger og samarbejder med. Redegørelsen er tidligere udsendt og ligger også på hjemmesiden.
8. Evt.
Herefter takkede Dorthe Diana, som har valgt at gå på pension fra sit arbejde og drosle
ned med foreningsarbejde, hvilket betyder, at Diana stopper som bestyrelsesmedlem.
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Diana fortsætter med at være vores logopæd konsulent og komme og være dirigent ved
foreningens arrangementer. Diana fik overrakt en vingave + en buket blomster som tillykke
med de netop rundede 70 år.

Kaffe og kage

9. kl. 15: ”Riis ekspeditionen”.
Jacob Riis, hans mor Vivi og 2 hjælpere fortalte om Jacobs barndom, ungdommen med
ataksi og ”Riis ekspeditionen” – en fantastisk ekspedition i ord, billeder og video - Jacobs
tur op ad Galdhöpiggen i kørestol i august 2015. Jacob og hans hjælpere fortæller om
turen den 12. maj kl. 12 på Rehab messen i Bella Centret – og den 27. maj kl. 20 på Egmont Højskolen. Vi får links til deres video og billedmateriale.
Socialt samvær.
Nogle af Jacobs venner kom og deltog fra kl. 15 – dejligt med så mange unge mennesker. Alle
hyggede sig med kaffe, kage og Karins lækre sandwich, og snakken gik, indtil mødet sluttede
kl. 16.15.

På bestyrelsens vegne

Dorthe Lykke, formand
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