Generalforsamlingen i DSF 2016 - Referat samt årsberetningen
Sted:
DGI Huset, Willy Sørensen Plads 5, 7100 Vejle
Dato:
Den 4. juni 2016.
Referent: Lone Aagaard (sekretær)
1. Valg af dirigent.
Valgt blev: Jan Hansen.

2. Valg af stemmeudvalg (3 personer).
Vibeke Brounbjerg,
Thommy Knudsen
Pernille

3. Bestyrelsens beretning. V/ formand Ronny Nielsen.
Foreningen har haft en lille stigning i antallet af medlemmer.
Ung-Weekend blev endnu engang afholdt med stor succes. Der var fyldt helt op, og alle
der ønskede det kom med.
Der er også afholdt voksen-weekend i efteråret 2015 med god tilslutning og det var
ligesom Ung-Weekend en stor succes, og vil blev gentaget i 2017.
Der har været afholdt rygcafeer i Vejle, Midtjylland(Viborg) og i Ålborg. Alle har været
godt besøgt, der var også forsøgt en i Odense som dog ikke blev til noget pga. for få
tilmeldinger.
Vi også i 2015/2016 brug penge på at gøre os mere synlig som patient forening og vi
vil som altid, forsøge at få de penge, som vi for ind i foreningen, til at være aktive, for
på den måde at gøre nytte og ikke have for mange stående.
Beretningen blev vedtaget.
(Det blev forslået, at der til næste generalforsamling laves et forslag til
vedtægtsændringer, hvori der står at deltagerne ved generalforsamlingen formelt skal
vedtage formanden beretning).

4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber - Se bilag 1
Formand Ronny Nielsen og Kasserer Lene Fabricius fremlagde regnskabet.
Vedr. indtægter - ingen spørgsmål.
Der er en difference på 50.000 kr. fra 2014/2015 fordi foreningen har fået 30.000 kr.
mindre i tilskud og fordi der er brugt 30.000 til div. reklamer til fordel for DSF.
Der blev stillede spørgsmål til om vi skal have nedskrevet en minimums beholdning, til
uforudset udgifter. Dette vil Bestyrelsen tage op på et af de først kommende
bestyrelsesmøder.

5. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uændret i 2016/2017 på 250,- kr.

6. Fremlæggelse af Budget for 2016/2017 - se bilag 2
Efter fremlæggelse af budgettet, kom der følgende spørgsmål: om foreningen ikke
kunne sende bladet ud digitalt til medlemmer og andre?
Svar: Det er bestyrelsens erfaring, at det fysiske blad er noget som efterspørges af
medlemmerne og at bladet ligeledes sendes ud til læger, fysioterapeuter, bandagister
og andre interesserede hvilket vi bestyrelsen tænker har en stor værdi.

7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På Valg var:
Christina H. Skoda (modtager ikke valg)
Lene Fabricius (modtager valg)
Ronny Nielsen (Modtager valg)
Anita Knudsen (Modtager ikke valg)
Valgt for en 2 årig periode blev:
Lene Fabricius
Ronny Nielsen
Karen Ramsgaard
og Henriette Schultz Hansen.

9. Valg af suppleanter.
På Valg: Rikke Kjær (Modtager valg)
Rikke Kjær blev genvalgt for en 2 årig periode.

10. Valg af revisor
Tommy Knudsen blev genvalgt som bilagskontrollant.

11.Eventuelt
Tak til Christina Skoda og Anita Knudsen for det store arbejde de har lagt i
foreningen.
Christina Skoda er af DSF indstillet til prisen ”Årets ild sjæl” der uddeles til
patientforeninger, ved året folkemøde den 16. juni på Bornholm.
Kjeld Jakobsen trækker sig som ansvarlig for rygcafeen i Ålborg. Vi takker for Kjelds
store arbejde for DSF
Der kom fra deltagerne, en opfordring til foreningen om, at få et større fokus på nye
trænings metoder og nye korset behandlinger af Skoliose patienter, samt en bedre
vejledning omkring økonomisk støtte til træning og korsetter som evt. man skal
kunne finde på hjemme siden.

