
Referat af generalforsamling i 
Foreningen for Ataksi / HSP 
Søndag den 3. april 2022 i 
Middelfartsalen på Kulturøen/Middelfart Bibliotek 
 
Til stede: 
25 medlemmer var fremmødt fysisk i salen og 17 deltog virtuelt hjemmefra 
over computeren. 
  
Velkomst ved formanden 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og de mange, der også var 
med over computeren.  
 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
Karsten Jensen, formand Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 
(DFOI), der også er en forening under Sjældne Diagnoser, blev valgt som 
erfaren dirigent ved generalforsamlingen. 
 
Gert Jacobsen blev valgt som referent. Jesper Sørensen og Louise 
Rasmussen blev valgt som stemmetællere. 
 
Karsten Jensen lagde ud med at konstatere at generalforsamlingen var 
korrekt indvarslet. 
 
2. Formandens beretning  
John Gerbild fremlagde formandens beretning. 
Det slide-show, der blev brugt til fremlægning, er vedlagt referatet. 
 
John ridsede her op hvilke diagnoser foreningen dækker, hvilke symptomer 
der er typiske for medlemmerne og at foreningen pt har ca. 320 
medlemmer i alt.  
 
Han gjorde rede for hvordan foreningen i høj grad tidligere blev drevet af 
vores tidligere formand Dorte Lykke og tidligere kasserer Lillian Reesen. 
Aktiviteterne var generalforsamling, temadag, besøg i Zoo, Walk´n´Roll 
samt sommertræf.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 5
09

dd
f9

7-
8c

0e
-4

a4
e-

8d
77

-3
0d

2c
8a

f6
2d

f



Da Dorte desværre faldt om og ikke kunne fortsætte som formand, stod vi 
tilbage med ny formand og ny bestyrelse, idet Lillian tidligere havde trukket 
sig som kasserer.  
 
Aktiviteterne, vi havde på programmet var alle fysiske, og kunne ikke 
gennemføres på grund af Corona-situationen, der i mellemtiden var 
kommet til. Så resultatet var, at vi ingen kontakt havde med medlemmerne. 
 
Der blev nu igangsat en opdatering af hjemmesiden ligesom at digitale 
nyhedsmails blev gennemført. Disse er visuelle, så man ser et billede og en 
kort tekst og kan klikke videre, hvis det har interesse. Nyhedsmailen sendes 
ud til alle medlemmer og ikke-åbnere får den gensendt. 85% af 
medlemmerne åbner nyhedsbrevet. Det er ret godt.   
 
Vi vidste, at mange medlemmer – især under Corona - følte sig ensomme. 
Der er langt til en ligesindet, når man har en sjælden diagnose. Vi vidste 
også, at træning er vigtig og at mange har svært ved det digitale. 
 
Vi satte et projekt i søen, hvor vi fik skaffet penge til at kunne tilbyde en låne-
tablet (iPad) til medlemmer, som har svært ved det digitale. På den måde 
kan man på helt enkel vis deltage i computer-møder. Det har vist sig, at flere 
har brugt tabletten i en periode og derefter er blevet så dus med det, at man 
nu selv bruger en computer til at deltager i virtuelle møder. Dette gælder for 
eksempel for Jens Erik, der har Ataksi og tidligere har siddet i bestyrelsen. 
 
Under mottoet ”Du er ikke alene”, gjorde vi det muligt for så mange så 
muligt at møde andre virtuelt. 
Vi etablerede vi en IT-support, der kunne hjælpe, når det var svært med 
teknikken. Vi lavede en virtuel Onsdagsklub, hvor vi mødes hver onsdag i de 
mørke måneder i en times tid omkring et emne. Vi deler erfaringer og vi 
hygger os sammen. Nogle gange deler vi os op i to grupper, det kan være 
efter geografi, diagnose, alder, erhvervsaktivitet eller lignende, så man kan 
tale med nogen, der måske er i en situation, der meget ligner ens egen, de 
geografiske afstande i foreningen til trods. 
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Vi arrangerede en hybrid temadag om træning, hvor både fysisk fremmøde 
og virtuel deltagelse var mulig. I forlængelse af denne dag om træning 
oprettede vi et fast virtuelt træningshold til hver mandag på computeren 
sammen med Luna, der kører træningen.  
 
Nu har 30% af medlemmerne været inde omkring Onsdagsklubben og 40% 
af vores medlemmer har været med til en aktivitet. 
 
John fortalte om vores vision i foreningen om at ville skabe grundlag for et 
værdigt liv for mennesker med Ataksi og HSP. Udgangspunktet er den 
enkeltes forudsætninger, respekt, accept og forståelse. 
 
Vi har en mission om at fremme forskningen på området og videreformidle 
dette, ligesom vi ønsker at fremme kendskabet til diagnoserne. Vi ønsker at 
skabe netværk for vores medlemmer og danne grobund of 
erfaringsudveksling og for at fremme træning. 
 
Med etableringen af John i en ny Foreningsvejleder rolle vil vi tæt på 
medlemmerne og gennemføre rådgivningsforløb for den enkelte. Tiltagene 
her er ”Kaffe med John”, hvor John kommer rundt i landet og tale med 
mindre grupper om hvilken hjælp man kan få, hvor man kan få den og 
hvordan. Ligeså ønsker John at besøge ny-diagnosticerede for at give dem så 
god en start som muligt. 
 
John vil gerne bidrage med hvordan man skaber det gode liv og med støtte 
til kontaktfladen med kommunen, neurologen, fysioterapeuten, familien 
m.m.m. 
 
John fortalte om andre steder, hvor man kan hente hjælp. 
Det er hos Helpline hos Sjældne Diagnoser, hvor der sidder rådgivere klar 
ved telefonerne. Her kan man også bede om en bisidder til et vigtigt møde 
eller få hjælp fra en navigator til at styre rundt i livet med en diagnose. 
 
Hos Elsass Fonden har vi nu fuld adgang på lige fod med CP´ere. Her kan 
søges om legater,man kan få kyndig hjælp fra fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Der er Camps og projekter med funktionsboost og omkring 
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det at få tilført fornyet energi, når det kniber. Flere deltagere på 
generalforsamlingen fortalte om, at de havde haft positive oplevelser med 
dette. Anders Hundahl havde dog haft det modsatte. 
 
John redegjorde for en ny struktur, som den siddende bestyrelse fremlagde 
som forslag. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af Lars Bøje 
Christensen som formand (tidligere næstformand), kasserer Tina Nygaard 
Madsen som nu, en ny næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 
 
John trækker sig fra bestyrelsen og bliver fremover Foreningsvejleder med 
ovennævnte opgaver. 
 
Gert har trukket sig fra bestyrelsen og besætter et deltidssekretariat. 
 
John fortalte om de aktiviteter, man med denne besætning gerne vil 
gennemføre i det næste år eller to. Sommertræf, Walk´n´roll - nu med Run i 
en Øst og en Vest version. Temadag, onsdagsklub, virtuelt træningshold. 
Kulturklub med biografdag. Zoo-dage til næste år. 
 
Gert forklarede, at finansieringen til disse tiltag fremkommer ved at vi først 
og fremmest har formået at komme over i Sundhedsministeriet driftspulje 
samt aktivitetspulje. Disse to puljer har i 2021 tilsammen indbragt 347.000 
kr. Derudover har vi skaffet midler fra Elsass Fonden og fra Jascha Fonden. 
 
Gert fremlagde regnskabstal fra 2019, 2020 og det nu realiserede 2021. 
Disse tal fremgår af præsentationen. På indtægtssiden er gået fra en 
årsindtægt på 173.000 kr. i alt til en indtægt på 454.500 kr. i 2021. Hertil 
kommer 62.000 kr. som vi har ladet gå over til det nye regnskabsår, da disse 
finansieringskilder åbner mulighed for dette. Det bemærkes, at i 2020 havde 
vi en indtægt på 900.000 kr. på grund af at foreningen blev begunstiget af en 
arv fra et medlem, der gik bort. Der blev spurgt om denne arv var blevet 
skattefritaget og det kunne John bekræfte. 
 
På omkostningssiden havde vi i 2019 omkostninger på 146.000 kr. og i 2021 
på 480.000 kr. De omkostninger, der er kommet til, er til virtuelle aktiviteter, 
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It-supportere, trænere, regnskabshjælp fra Jette på Optivize, ekstern revisor 
Dansk Revision og sekretariat ved Gert.  
 
Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 31.12.2021 på 870.000kr. 
Godt 300.000 kr af denne egenkapital figurerer som en hensættelse så der 
er hensat til drift, hvis der skulle være en finansieringskilde, der af den ene 
eller anden grund ikke skulle bidrage med så meget, som man havde regnet 
med. Gert gjorde opmærksom på, at denne stærke egenkapital er meget 
vigtig at bevare i forhold til at finde finansiering fra de større fonde og i 
øvrigt også ministeriet. Det fortæller, at vi har en sund og stærk økonomi. 
 
Anders Hundahl foreslog, at man skulle investere egenkapitalen for at få den 
til at vokse. Flere påpegede at planen om at beholde midlerne som sikker 
egenkapital er det ønskelige for en almennyttig forening som vores. 
 
Gert præsenterede budgetter for 2022 og 2023 som satte tal på planen om 
at tilbyde en helt anden grad af rådgivning af medlemmerne, dels i form af 
at købe John fri fra sit nuværende job, dels en række eksperter som vil 
kunne bidrage omkring denne rådgivning på forskellig vis. I runde tal er 
ønsket at gå fra ca. 500.000 kr. i indtægter til godt 1.500.000 kr. i 2023. 
 
Kristian Pinstrup spurgte til hvilke fonde, man tænkte at søge og på hvilke 
vilkår. Gert svarede, at man gerne vil forsøge at efter ”lange penge”, der har 
det lange sigte, fremfor projekt-penge. Det er Nordea, Tryg, Bevica og Velux-
Fonden, der står øverst på listen. 
   
Jesper Sørensen spurgte ind til, hvad det koster med Gert i sekretariat og 
John som foreningsvejleder. Gert svarede, at konstellationen er, at begge er 
selvstændige, der så fakturerer et beløb per måned plus moms. For Gert 
30.000 kr, for John 50.000 kr. plus moms per måned. John forklarede, at han 
når midlerne er sikret via fonde, vil sige sit job op og koncentrere sig om 
dette. Henrik Bengtsson spurgte, om det ikke er en stor risiko at tage.  
 
Lars ville gerne vide, hvad worst case er. Gert svarede at som vi står nu, er 
sekretariatet og nuværende aktivitetsniveau i det store hele allerede er i en 
finansieringsløsning. Blot ved man først ved årets udgang, om man får tildelt 
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Sundhedsministeriets driftspulje og hvor meget. Med hensyn til Johns 
finansiering skal vi nu ud for at finde den og sætter ikke i gang, før vi har 
den.  
 
Der var roser fra forskellige deltagere i salen og på nettet til arbejdet, der 
bliver gjort i foreningen.  
  
Den samlede plan blev sat til afstemning i salen samt de virtuelle deltagere. 
Dirigent Karsten Jensen kunne konstatere at alle undtagen en, både i salen 
og på nettet stemte for. 
 
Planen blev hermed vedtaget. 
 
    
3. Gert fremlægger på vegne af Tina årsregnskab til godkendelse 
 
Gert gennemgik regnskabstallene en gang mere med fokus på 2021 tallene, 
der jo er det regnskab, der er til fremlæggelse. 
Desuden runddeltes tallene i salene til interesserede og et par virtuelle 
deltagere ønskede at få dem tilsendt efterfølgende. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Karsten Jensen gjorde 
opmærksom på, at ifølge vedtægterne inkluderer dette også decharge, 
hvilket vil sige, at bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse 
fritages for ansvar for forhold, der er oplyst. Dette tilsluttede 
generalforsamlingen sig. 
 
4. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, intern 
revisor 
 
Hver kandidat, såvel i salen, som på nettet, lagde ud med kort at præsentere 
sig for generalforsamlingen. Baggrund, diagnoser, idéer til arbejdet m.m. 
 
Lars Bøje Christensen blev valgt for 2 år som formand (på valg i lige år - 
2024). 
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Tina Nygaard Madsen blev genvalgt som kasserer (på valg i ulige år -2023 -
for en 2-årig periode). 
Til bestyrelsen blev yderligere valgt: 
Louise Rasmussen (på valg i lige år - 2024) 
Michael Olander Rasmussen (på valg i ulige år - 2023 - for en 2-årig periode). 
Jesper Sørensen (på valg i ulige år - 2023 - for en 2-årig periode). 
Ulla Schmidt valgt som suppleant for 1 år. 
 
Således kun en suppleant denne gang. Der forbliver altså en suppleantplads 
ledig indtil næste generalforsamling. 
 
Med hensyn til intern revisor indstillede bestyrelsen til at man overgår til en 
ekstern revisor i stedet. Flere af de finansieringskilder, vi søger, kræver at vi 
har en ekstern revisor på. Dansk Revision i Randers blev foreslået og 
vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 
 
7. Fremtidigt arbejde 
Det fremtidige arbejde blev der redegjort for under formandens beretning. 
 
8. Eventuelt 
Kristian Pinstrup roste foreningens udvikling og bemærkede, at vedtægterne 
nok skal kigges efter, nu da organisationen er anderledes. 
 
Erling Haurum tog emnet cykel op og Lene Aagaard kunne bidrage med 
hvilken cykel hun har, ligesom andre også havde input til dette. John bad om 
at få gode input omkring dette, så vi kan gøre det tilgængeligt til flere. 
 

Karsten Jensen rundede generalforsamlingen af og takkede fordi, han måtte 
være med. Vi takkede og sagde, at vi håber Karsten vil komme igen til næste 
år.  
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael 
Olander Rasmussen som næstformand, Louise Rasmussen og Jesper 
Sørensen som bestyrelsesmedlemmer og Ulla Schmidt som suppleant. 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-234809619334

Lars Bøje Christensen
Formand

09-06-2022 18:22

Serienummer: PID:9208-2002-2-591401251850

Karsten Jensen
Dirigent

13-06-2022 10:12

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat af generalforsamling 03.04.2022.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-06-09 18:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-09 18:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-09 18:17 En besked er sendt til Karsten Jensen
2022-06-09 18:17 En besked er sendt til Lars Bøje Christensen
2022-06-09 18:18 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Bøje Christensen og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.229.x.x
2022-06-09 18:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lars Bøje Christensen og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.229.x.x
2022-06-09 18:20 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars Bøje Christensen
2022-06-09 18:22 Lars Bøje Christensen har underskrevet dokumentet Referat af generalforsamling 03.04.2022.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-234809619334)
2022-06-09 18:22 Lars Bøje Christensen har fravalgt at beskytte dokumentet med kodeord ved afsendelse
2022-06-09 18:22 Alle dokumenter sendt til Lars Bøje Christensen er blevet underskrevet
2022-06-09 18:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Karsten Jensen og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 185.157.x.x
2022-06-12 18:17 Påmindelse er sendt til modtager: Karsten Jensen
2022-06-13 10:10 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Karsten Jensen og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 185.157.x.x
2022-06-13 10:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Karsten Jensen
2022-06-13 10:12 Karsten Jensen har underskrevet dokumentet Referat af generalforsamling 03.04.2022.pdf via NemID privat (PID: 

9208-2002-2-591401251850)
2022-06-13 10:12 Karsten Jensen har fravalgt at beskytte dokumentet med kodeord ved afsendelse
2022-06-13 10:12 Alle dokumenter sendt til Karsten Jensen er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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lxCCxIpsqCPtsWhPGmdTC23NXXwc9NIX9hlN+DeIJPdy8gmSk/um2ruK0XS7sCMPSfstLgi9uJZ0
A8fEdTqPFtsllGvXI3kSJnDKMY7+5M0IZRmD5sof6iTB497VzSEZ+hgFwkMwLWjJt/twKN0rULPx
WddDC3Zd/litGYk6IRu3e3jX4lAt0uB/uKEEuw==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGADCCBOigAwIBAgIEXgVg+zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA1MjEwOTM3
MDlaFw0yNDA1MjExMDA3MDlaMHYxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE8MBUGA1UEAwwOS2Fyc3RlbiBKZW5zZW4wIwYDVQQFExxQSUQ6
OTIwOC0yMDAyLTItNTkxNDAxMjUxODUwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
r0wJd6NXMSKnXbAG2NlObPii/HruiRov6yrhhyFZxJsBZNc7oKDX3vxH7svWN2MEJmFXO5tGGcpm
PhxVutTO+gSOu2xWTjT7b8+uwYDS5EneMht1Y3FAfrVB+pUqX9a9Whyo1gMQWn3hbgQf1cGUzOio
tCEV6ioCxcbZEu03zVeR/r9f2KCfTT7kOgi5oggT8O7scmGgaXFPk/1Xi5fTQCeVXu3sfD768ShU
dnonTXPAHj3psTWJf6S406fQc3OicrSds0DavpLxbk+tT8o8bS8I/FpWe3sGs+gBkpSK08cQx0Eq
RKorhJGv68djO0CJg1NGg+4QkLDMVkvxSNC1BQIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4
MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEF
MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
CCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlm
aWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVz
IGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBl
ZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxs
ZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4
MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMjk0MzAfBgNVHSME
GDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQU4SkqxapEOW3f7azEB7T9Yu9s+6ww
CQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAmy6ytKwhGpUE8Spi2TFWv5Kx3Qs+WeaoRG4W
BVY3METSKmFp4oSGHz5KkSLWYdRw6tu7rl6Z2nTFQZGBVB62CY6Vs+Arx8HVbfCXXjFl1LFb/dB1
c7izSjhe44+auPxYqiP35/eOym7lWE6LsQ0V2fnjgdUQAVhqxfQWwAk1hUDY4vBu9FPFX7XKjk7F
OvrZ/v5dAGLRpJ6JirE6IHX8+7lSGrzfisrqldBmRhrOWH8X7WqrPAeVtuEo/Z2Cs4tXVs3Ru0nB
jbHWtKZxfjKybqnZSEbr8qugCSiDRlAfkaj6PkD0G/YydSelUeVGwYJlvszn/zPXgoSdFKhdSXS8
Yg==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBhZiBnZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZyAwMy4wNC4yMDIyLnBkZjogZmFkMzk0ZDYxNmE2Mzg0ZjBhZDZlNmE2ZjA4MDY0NzI2ZDJiOGRlNzBkY2EzNjRkZDBkNjIxNjJhMGYzNTEwMTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNTA5ZGRmOTctOGMwZS00YTRlLThkNzctMzBkMmM4YWY2MmRmPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken /pHMpLIrKUb/wEagUzIdhp3Of2X+hOTtKdQvyhj+ziA=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNykgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE1LjUgU2FmYXJpLzYwNS4xLjE1
  challenge 59e9e25a-31a0-4137-9ebf-c91854f39c0d
  TimeStamp MjAyMi0wNi0xMyAwODoxMTo1OSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 6NCgw2qHx7b1aXFP9Ait2JoyaPZY7Z6xIG4IBW8BjD8=


 
JV8JltFF4eWTbd9Du9bQVltsO5nnnPEyeHv3Dm7npCWt7jDDGkLppPd2usqBFErnF1YyMLWAs/ii
GMBy6fc24lXkDI+62ZVGbD5slrwvrmiLNbFeMvuoNv6ERDHWGnQ7ktio1kcOmI2vtOjSY3pj057x
YW0lxQrKCEiVzEljdmLHc5iDemfgKIGTE/s9ATnqRoRyWjfTHnXS4yuOuFaosyiLDAYba92wPCyo
vrj0k+4yqPWmMIDW8UoMneedpYM3LDP7K+Gu82/cJ20V8hQKNzBVLRjv3ZUVpELbD+KuhIwsSVLW
eW2EFOjnOhq/BIxrMLdil2UhPI3BgYYdefelmg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGCDCCBPCgAwIBAgIEXkblYTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjAyMjExMzMz
NDhaFw0yNTAyMjExNDAzNDhaMH4xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFEMB0GA1UEAwwWTGFycyBCw7hqZSBDaHJpc3RlbnNlbjAjBgNV
BAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0yMzQ4MDk2MTkzMzQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQCTbXx6ezaLHNe6Xu2Nmid4R+TYPH0eITod+8eT5Q5gBkMyz5w83Muh1PfGArlBadNb
OTgtbiwlsuMyIuc12nxQTchRS30qRLmzLdUJlmVz0P4BBquya49nUUShNnSZSKsBgouTKuPSRqS/
chmvRQmW6xmkO/aOrDzsfa5KGR9dHdbGBn9IHy6d5Epx3dtlUvZqsFv3zU9qWhaeXJWntGMZZI/b
0y4IM0rSWtSQQV6ZnEba8wbaRNUh6FthgR8UwxMXvqT7O+dHil9vz2wl/mEJ3ndfgxdPi/z5D/r4
1kBx3tUGiyqWpn/t/8dyZy4dhemRlU1iI2Dn8Crs3ajm2p0RAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqB
UIEpAQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3Np
dG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBh
ZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGth
biBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJV
U1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zl
c3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50
cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlU
UlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkw1Nzk4
MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBQGnTjEvQbLbCUgquoA
X9tL72H6CTAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBTfUEEavw+6zPbtTJXiWL9/31j
23Do4fyGtjSu/QwKvIxUwgWhf4PHuw3yjkzPTalk6wAvDiDNZS5/oT1HICY1sHuZvm8NFSCjWhIl
UDX51rL52w5Ct0NYkR6WCNvDwK/WNUrflto00kkfwqOjBVhTpFJTWPkjAZp8uz1vL+EPi9EInvww
Gg0uId7pmY1Do1xWYsXKtmzomCPmsVYXJsJ6DVt/evXbFHyEnghR6xVq2UqE07WVhJIb9tUE1vrh
SPPageGlHAA/sLrwmClm9QOUMfxEvJ5mz/hG+6je2Bkm47giJpZy3eVdH0mR8tZWeETS59dSEzBz
68LYHT3CRpE8


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
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Referat af generalforsamling i 
Foreningen for Ataksi / HSP 
Søndag den 3. april 2022 i 
Middelfartsalen på Kulturøen/Middelfart Bibliotek 
 
Til stede: 
25 medlemmer var fremmødt fysisk i salen og 17 deltog virtuelt hjemmefra 
over computeren. 
  
Velkomst ved formanden 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og de mange, der også var 
med over computeren.  
 
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
Karsten Jensen, formand Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta 
(DFOI), der også er en forening under Sjældne Diagnoser, blev valgt som 
erfaren dirigent ved generalforsamlingen. 
 
Gert Jacobsen blev valgt som referent. Jesper Sørensen og Louise 
Rasmussen blev valgt som stemmetællere. 
 
Karsten Jensen lagde ud med at konstatere at generalforsamlingen var 
korrekt indvarslet. 
 
2. Formandens beretning  
John Gerbild fremlagde formandens beretning. 
Det slide-show, der blev brugt til fremlægning, er vedlagt referatet. 
 
John ridsede her op hvilke diagnoser foreningen dækker, hvilke symptomer 
der er typiske for medlemmerne og at foreningen pt har ca. 320 
medlemmer i alt.  
 
Han gjorde rede for hvordan foreningen i høj grad tidligere blev drevet af 
vores tidligere formand Dorte Lykke og tidligere kasserer Lillian Reesen. 
Aktiviteterne var generalforsamling, temadag, besøg i Zoo, Walk´n´Roll 
samt sommertræf.  







Da Dorte desværre faldt om og ikke kunne fortsætte som formand, stod vi 
tilbage med ny formand og ny bestyrelse, idet Lillian tidligere havde trukket 
sig som kasserer.  
 
Aktiviteterne, vi havde på programmet var alle fysiske, og kunne ikke 
gennemføres på grund af Corona-situationen, der i mellemtiden var 
kommet til. Så resultatet var, at vi ingen kontakt havde med medlemmerne. 
 
Der blev nu igangsat en opdatering af hjemmesiden ligesom at digitale 
nyhedsmails blev gennemført. Disse er visuelle, så man ser et billede og en 
kort tekst og kan klikke videre, hvis det har interesse. Nyhedsmailen sendes 
ud til alle medlemmer og ikke-åbnere får den gensendt. 85% af 
medlemmerne åbner nyhedsbrevet. Det er ret godt.   
 
Vi vidste, at mange medlemmer – især under Corona - følte sig ensomme. 
Der er langt til en ligesindet, når man har en sjælden diagnose. Vi vidste 
også, at træning er vigtig og at mange har svært ved det digitale. 
 
Vi satte et projekt i søen, hvor vi fik skaffet penge til at kunne tilbyde en låne-
tablet (iPad) til medlemmer, som har svært ved det digitale. På den måde 
kan man på helt enkel vis deltage i computer-møder. Det har vist sig, at flere 
har brugt tabletten i en periode og derefter er blevet så dus med det, at man 
nu selv bruger en computer til at deltager i virtuelle møder. Dette gælder for 
eksempel for Jens Erik, der har Ataksi og tidligere har siddet i bestyrelsen. 
 
Under mottoet ”Du er ikke alene”, gjorde vi det muligt for så mange så 
muligt at møde andre virtuelt. 
Vi etablerede vi en IT-support, der kunne hjælpe, når det var svært med 
teknikken. Vi lavede en virtuel Onsdagsklub, hvor vi mødes hver onsdag i de 
mørke måneder i en times tid omkring et emne. Vi deler erfaringer og vi 
hygger os sammen. Nogle gange deler vi os op i to grupper, det kan være 
efter geografi, diagnose, alder, erhvervsaktivitet eller lignende, så man kan 
tale med nogen, der måske er i en situation, der meget ligner ens egen, de 
geografiske afstande i foreningen til trods. 
   







Vi arrangerede en hybrid temadag om træning, hvor både fysisk fremmøde 
og virtuel deltagelse var mulig. I forlængelse af denne dag om træning 
oprettede vi et fast virtuelt træningshold til hver mandag på computeren 
sammen med Luna, der kører træningen.  
 
Nu har 30% af medlemmerne været inde omkring Onsdagsklubben og 40% 
af vores medlemmer har været med til en aktivitet. 
 
John fortalte om vores vision i foreningen om at ville skabe grundlag for et 
værdigt liv for mennesker med Ataksi og HSP. Udgangspunktet er den 
enkeltes forudsætninger, respekt, accept og forståelse. 
 
Vi har en mission om at fremme forskningen på området og videreformidle 
dette, ligesom vi ønsker at fremme kendskabet til diagnoserne. Vi ønsker at 
skabe netværk for vores medlemmer og danne grobund of 
erfaringsudveksling og for at fremme træning. 
 
Med etableringen af John i en ny Foreningsvejleder rolle vil vi tæt på 
medlemmerne og gennemføre rådgivningsforløb for den enkelte. Tiltagene 
her er ”Kaffe med John”, hvor John kommer rundt i landet og tale med 
mindre grupper om hvilken hjælp man kan få, hvor man kan få den og 
hvordan. Ligeså ønsker John at besøge ny-diagnosticerede for at give dem så 
god en start som muligt. 
 
John vil gerne bidrage med hvordan man skaber det gode liv og med støtte 
til kontaktfladen med kommunen, neurologen, fysioterapeuten, familien 
m.m.m. 
 
John fortalte om andre steder, hvor man kan hente hjælp. 
Det er hos Helpline hos Sjældne Diagnoser, hvor der sidder rådgivere klar 
ved telefonerne. Her kan man også bede om en bisidder til et vigtigt møde 
eller få hjælp fra en navigator til at styre rundt i livet med en diagnose. 
 
Hos Elsass Fonden har vi nu fuld adgang på lige fod med CP´ere. Her kan 
søges om legater,man kan få kyndig hjælp fra fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Der er Camps og projekter med funktionsboost og omkring 







det at få tilført fornyet energi, når det kniber. Flere deltagere på 
generalforsamlingen fortalte om, at de havde haft positive oplevelser med 
dette. Anders Hundahl havde dog haft det modsatte. 
 
John redegjorde for en ny struktur, som den siddende bestyrelse fremlagde 
som forslag. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af Lars Bøje 
Christensen som formand (tidligere næstformand), kasserer Tina Nygaard 
Madsen som nu, en ny næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 
 
John trækker sig fra bestyrelsen og bliver fremover Foreningsvejleder med 
ovennævnte opgaver. 
 
Gert har trukket sig fra bestyrelsen og besætter et deltidssekretariat. 
 
John fortalte om de aktiviteter, man med denne besætning gerne vil 
gennemføre i det næste år eller to. Sommertræf, Walk´n´roll - nu med Run i 
en Øst og en Vest version. Temadag, onsdagsklub, virtuelt træningshold. 
Kulturklub med biografdag. Zoo-dage til næste år. 
 
Gert forklarede, at finansieringen til disse tiltag fremkommer ved at vi først 
og fremmest har formået at komme over i Sundhedsministeriet driftspulje 
samt aktivitetspulje. Disse to puljer har i 2021 tilsammen indbragt 347.000 
kr. Derudover har vi skaffet midler fra Elsass Fonden og fra Jascha Fonden. 
 
Gert fremlagde regnskabstal fra 2019, 2020 og det nu realiserede 2021. 
Disse tal fremgår af præsentationen. På indtægtssiden er gået fra en 
årsindtægt på 173.000 kr. i alt til en indtægt på 454.500 kr. i 2021. Hertil 
kommer 62.000 kr. som vi har ladet gå over til det nye regnskabsår, da disse 
finansieringskilder åbner mulighed for dette. Det bemærkes, at i 2020 havde 
vi en indtægt på 900.000 kr. på grund af at foreningen blev begunstiget af en 
arv fra et medlem, der gik bort. Der blev spurgt om denne arv var blevet 
skattefritaget og det kunne John bekræfte. 
 
På omkostningssiden havde vi i 2019 omkostninger på 146.000 kr. og i 2021 
på 480.000 kr. De omkostninger, der er kommet til, er til virtuelle aktiviteter, 







It-supportere, trænere, regnskabshjælp fra Jette på Optivize, ekstern revisor 
Dansk Revision og sekretariat ved Gert.  
 
Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 31.12.2021 på 870.000kr. 
Godt 300.000 kr af denne egenkapital figurerer som en hensættelse så der 
er hensat til drift, hvis der skulle være en finansieringskilde, der af den ene 
eller anden grund ikke skulle bidrage med så meget, som man havde regnet 
med. Gert gjorde opmærksom på, at denne stærke egenkapital er meget 
vigtig at bevare i forhold til at finde finansiering fra de større fonde og i 
øvrigt også ministeriet. Det fortæller, at vi har en sund og stærk økonomi. 
 
Anders Hundahl foreslog, at man skulle investere egenkapitalen for at få den 
til at vokse. Flere påpegede at planen om at beholde midlerne som sikker 
egenkapital er det ønskelige for en almennyttig forening som vores. 
 
Gert præsenterede budgetter for 2022 og 2023 som satte tal på planen om 
at tilbyde en helt anden grad af rådgivning af medlemmerne, dels i form af 
at købe John fri fra sit nuværende job, dels en række eksperter som vil 
kunne bidrage omkring denne rådgivning på forskellig vis. I runde tal er 
ønsket at gå fra ca. 500.000 kr. i indtægter til godt 1.500.000 kr. i 2023. 
 
Kristian Pinstrup spurgte til hvilke fonde, man tænkte at søge og på hvilke 
vilkår. Gert svarede, at man gerne vil forsøge at efter ”lange penge”, der har 
det lange sigte, fremfor projekt-penge. Det er Nordea, Tryg, Bevica og Velux-
Fonden, der står øverst på listen. 
   
Jesper Sørensen spurgte ind til, hvad det koster med Gert i sekretariat og 
John som foreningsvejleder. Gert svarede, at konstellationen er, at begge er 
selvstændige, der så fakturerer et beløb per måned plus moms. For Gert 
30.000 kr, for John 50.000 kr. plus moms per måned. John forklarede, at han 
når midlerne er sikret via fonde, vil sige sit job op og koncentrere sig om 
dette. Henrik Bengtsson spurgte, om det ikke er en stor risiko at tage.  
 
Lars ville gerne vide, hvad worst case er. Gert svarede at som vi står nu, er 
sekretariatet og nuværende aktivitetsniveau i det store hele allerede er i en 
finansieringsløsning. Blot ved man først ved årets udgang, om man får tildelt 







Sundhedsministeriets driftspulje og hvor meget. Med hensyn til Johns 
finansiering skal vi nu ud for at finde den og sætter ikke i gang, før vi har 
den.  
 
Der var roser fra forskellige deltagere i salen og på nettet til arbejdet, der 
bliver gjort i foreningen.  
  
Den samlede plan blev sat til afstemning i salen samt de virtuelle deltagere. 
Dirigent Karsten Jensen kunne konstatere at alle undtagen en, både i salen 
og på nettet stemte for. 
 
Planen blev hermed vedtaget. 
 
    
3. Gert fremlægger på vegne af Tina årsregnskab til godkendelse 
 
Gert gennemgik regnskabstallene en gang mere med fokus på 2021 tallene, 
der jo er det regnskab, der er til fremlæggelse. 
Desuden runddeltes tallene i salene til interesserede og et par virtuelle 
deltagere ønskede at få dem tilsendt efterfølgende. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Karsten Jensen gjorde 
opmærksom på, at ifølge vedtægterne inkluderer dette også decharge, 
hvilket vil sige, at bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse 
fritages for ansvar for forhold, der er oplyst. Dette tilsluttede 
generalforsamlingen sig. 
 
4. Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, intern 
revisor 
 
Hver kandidat, såvel i salen, som på nettet, lagde ud med kort at præsentere 
sig for generalforsamlingen. Baggrund, diagnoser, idéer til arbejdet m.m. 
 
Lars Bøje Christensen blev valgt for 2 år som formand (på valg i lige år - 
2024). 







Tina Nygaard Madsen blev genvalgt som kasserer (på valg i ulige år -2023 -
for en 2-årig periode). 
Til bestyrelsen blev yderligere valgt: 
Louise Rasmussen (på valg i lige år - 2024) 
Michael Olander Rasmussen (på valg i ulige år - 2023 - for en 2-årig periode). 
Jesper Sørensen (på valg i ulige år - 2023 - for en 2-årig periode). 
Ulla Schmidt valgt som suppleant for 1 år. 
 
Således kun en suppleant denne gang. Der forbliver altså en suppleantplads 
ledig indtil næste generalforsamling. 
 
Med hensyn til intern revisor indstillede bestyrelsen til at man overgår til en 
ekstern revisor i stedet. Flere af de finansieringskilder, vi søger, kræver at vi 
har en ekstern revisor på. Dansk Revision i Randers blev foreslået og 
vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 
 
7. Fremtidigt arbejde 
Det fremtidige arbejde blev der redegjort for under formandens beretning. 
 
8. Eventuelt 
Kristian Pinstrup roste foreningens udvikling og bemærkede, at vedtægterne 
nok skal kigges efter, nu da organisationen er anderledes. 
 
Erling Haurum tog emnet cykel op og Lene Aagaard kunne bidrage med 
hvilken cykel hun har, ligesom andre også havde input til dette. John bad om 
at få gode input omkring dette, så vi kan gøre det tilgængeligt til flere. 
 


Karsten Jensen rundede generalforsamlingen af og takkede fordi, han måtte 
være med. Vi takkede og sagde, at vi håber Karsten vil komme igen til næste 
år.  


 







 


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael 
Olander Rasmussen som næstformand, Louise Rasmussen og Jesper 
Sørensen som bestyrelsesmedlemmer og Ulla Schmidt som suppleant. 
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