DSF´s Generalforsamlingen 2017
Referat og årsberetning.
Sted:
Hotel Scandic, Jacobs Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.
Dato:
Den 17. juni 2017.
Referent: Lone Aagaard (sekretær)
1: Valg af dirigent.
•

Valgt blev: Tommy Knudsen.

2: Valg af stemmeudvalg
•

Valgt blev: Hanne, Alice og Lene

3: Bestyrelsens beretning
•

I år har bestyrelsen besluttet at afholde DSF Konference og
Generalforsamling på ny lokation i Vejle. Det er sket, fordi vi de sidste
par år ikke har været helt tilfredse med lokaleforholdene, mht. opstilling
og klargøring samt varme og ventilation. Vi vælger fortsat at afholde det
hele i Vejle, fordi det ligger så centralt i landet.

•

DSF afholdt, igen i 2016, Ung Weekend på Brenderup Højskole. Som
altid var der stor interesse fra de unge. Der var meget hurtigt udsolgt,
og 16 unge piger havde en rigtig god weekend, hvor både nye og
tidligere deltagere kommer og har stor glæde af at møde ligestillede og
fortælle sin egen og høre andres historie omkring det at have skoliose.

•

DSF afholdt ikke Voksen Weekend i 2016 – men der kommer en i
efteråret 2017.

•

Bestyrelsen har nedsat et nyt redaktionsudvalg til Rygsøjlen, bestående
at hovedredaktør Lotte Dich Pedersen samt Henriette Hansen og Lone
Aagaard.
Vi har i den forbindelse også ændret lidt på indholdet af bladet. Der er nu
kommet en sundhedsside med forslag til forskellige gode øvelser til
skoliose-rygge. Det er en ting, som har været efterspurgt på flere af
rygcaféerne. Indtil videre har det været Sanne Kjeldsteen, som har
leveret ideer til siderne, men fremover kan der også komme andre med
ideer til siden.

•

Som noget nyt er startet en rygcafé op i Aarhus. Det har været en
rygcafé for børn, unge og ældre ikke-rygopererede og deres forældre.
Der har været stor opbakning til de to gange, det har været afholdt.
Sidste gang det blev afholdt havde arrangøren inviterede fysioterapeut

Eric fra Risskov Fysioterapi til at fortælle om Schroth Best Practicemetoden.
Der har ligeledes været afholdt to rygcafeer i både Vejle og i Aalborg,
begge to med god opbakning.
•

Det sidste års tid har nyvalgte bestyrelsesmedlem Karen Ramsgaard
arbejdet med at få foreningens hjemmeside lidt mere up to date. Der er
kommet mere fokus på, hvad der findes af forskellige skoliose
behandlings- og træningsmuligheder, og ellers bliver der nu holdt lidt
mere øje med at den er up to date, end det har være tilfældet tidligere
år.

•

Der har ikke været afholdt bestyrelsesseminar i bestyrelsesåret
2016/2017. Det er fordi bestyrelses har valgt at flytte tidspunktet for
afholdelsen frem til starten af bestyrelsesåret, mod tidligere i slutningen
af valgåret. Denne ændring har betydet, at der ikke er afholdt et seminar
i efteråret 2016.

4: Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber.
Regnskabet blev fremlagt af formand Ronny Nielsen. (Lene, kasserer, var
desværre forhindret i at møde op.)
•

Vedr. indtægter – ingen spørgsmål.

Kommentar
o Foreningen har et mindre underskud hvilket er med fuldt overlæg,
fordi bestyrelsen mener, at penge skal ud og arbejde for
medlemmerne og ikke stå passivt på bogen.
o Der blev i 2016/2017, som noget nyt, doneret 2 x 5000,- til
forskning og udbredelse af viden om skoliose. 5000,- til
ortopædkirurg Søren Eiskjær, Ålborg Sygehus og 5000,- til
Scoliofys ved Lisa Elliot og Pernille Winsløv Wied.
Regnskabet blev godkendt.

5: Fastsættelse af kontingent.
•

Kontingentet forbliver uændret i 2017/2018 på 250,- kr.

6: Fremlæggelse af budget.
•
•

Fremlæggelse ved formand Ronny Nielsen.
Efter fremlæggelsen blev der spurgt ind til udgiftsposten ”Porto”, om
bestyrelsen har overvejet at sende medlemsbladet ud, udelukkende
elektronisk. Svaret er: At det har været oppe og vende flere gange i
bestyrelsen, men at vi hver gang er kommet frem til, at bladet er en
vigtig del af foreningens aktiviteter, og at mange medlemmer er glade

for det fysiske blad, og samtidig er bladet tænkt som et blad, der også
sendes ud til de forskellige ortopædkirurger, fysioterapeuter og andre
fagpersoner. Så ja, selvom det er dyrt at få det sendt ud, så tænker vi
fortsat, det er af stor vigtighed, at det kommer ud i fysisk form.
Bestyrelsen vil dog se på, om der er andre og billigere måder, det kan
bringes ud på, end Post Nord, som er dem der gør det i dag.
•

Budgettet blev godkendt.

7: Behandling af indkomne forslag.
•

Der var ingen indkomne forslag.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
•

På valg var:
o Lone Vad Aagaard (modtog valg)
o Lotte Dich Pedersen (modtog valg)
o Sanne Kjeldsteen (modtog valg)

Formand Ronny Nielsen og kasserer Lene Fabricius har valgt at træde ud af
bestyrelsen midt i deres valgperiode.
Derfor skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode
o Tina Vorgod Andresen (modtog valg for 1 år)
o Thyge Nygaard-Larsen (modtog valg for 1 år)

9: Valg af suppleanter.
o På valg var: Ingelise Koppel (modtog valg for en 2-årig periode)
10: Valg af Revision.
•

ND revision blev genvalgt.

11: Evt.
Et medlem (Trine Hygård) foreslog, at foreningen og bestyrelsen bør have
mere fokus på Scheuermann. Det tager bestyrelsen til sig og er helt enig i.

