
Aniridi Danmark 

Referat af generalforsamling 

Søndag d. 11. marts, 2018 på CKV Odense 
 
 
Formand Susanne Kjær Christensen bød velkommen og åbnede 
generalforsamlingen, som derefter blev afholdt i hht. gældende dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere: 
Anita Jensen og Birthe Gregersen blev valgt som stemmetællere. 
Thomas Sonne Jensen blev valgt som dirigent. Han modtog valget og startede med 
at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 

2. Valg af referent:  
Beate Mahs blev valgt som referent. 
     

3. Fremlæggelse af årsberetning: 
Susanne Kjær Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning - se vedhæftede 
bilag.  
Beretningen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 
Der blev stillet spørgsmål om synsalliancen i Dansk Blindesamfund. Thomas 

forklarede beredvilligt, hvad idéen bag synsalliancen går ud på og hvad det 

indebærer for Aniridi Danmark. Lars Skovmand deltog som repræsentant for Aniridi 

Danmark og vil ligeledes deltage i det kommende møde, som afholdes primo april 

2018 

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab:  
Kasserer Lars Skovmand fremlagde det reviderede årsregnskab – se vedhæftede 
bilag. Regnskabet blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 
 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og  

    kontingent for det kommende år: 
Forsamlingen godkendte, at der i det kommende regnskabsår budgetteres med 
udgifter til kontingent til Sjældne Diagnoser samt til Aniridi Europe. 
Derudover arbejdes der på budget for to medlemmers deltagelse i den europæiske 
Aniridi-konference i Paris.  
Kontingentet forbliver uændret. 

 

6. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse 
 Der forelå ingen indkomne forslag. 
 
 
 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år) 
Lars Skovmand genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode. 
Beate Mahs genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode. 
   
Nils Bo Hermansen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for et år. 
 

8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år) 
Anita Jensen genopstillede som revisor og blev enstemmigt genvalgt. 
 

9. Eventuelt: 

Under dette punkt kan intet vedtages.  

Aniridi Danmarks hjemmeside blev drøftet og der kom forskellige kommentarer 

vedr. sidens layout. Det er helt klart en opgave, bestyrelsen skal arbejde med i det 

kommende år. 

 

Da der herefter ikke var flere kommentarer, nedlagde dirigenten sit hverv. 

Formanden takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 

gennemført og lukket. 

 

 

Sanderum d. 22. marts 2018 

Referent Beate Mahs 


