
Referat af ekstraordinær generalforsamling 

søndag d. 18. november, 2018, kl. 10.00-10.30 
på Brogården Kursuscenter, Abelonelundvej 40, Strib. 

 
I forbindelse med et familiearrangement afholdt Aniridi Danmark som et punkt i 
programmet ekstraordinær generalforsamling. 
 
Mødet startede med, at Susanne bød velkommen, hvorefter alle deltagere præsenterede 
sig. Derefter orienterede Thomas kort om baggrunden for afholdelse af denne 
ekstraordinære generalforsamling og det ændringsforslag, som bestyrelsen har fremsat. 
 
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent: 
Thomas blev valgt som dirigent og Beate blev valgt som referent. 
Det konstateredes, at generalforsamlingen er lovligt varslet og at stemmeafgivelse 
iflg. fælles beslutning kan foregå ved håndsoprækning. 
Der var 8 stemmeberettigede tilstede. 

  
2. Valg af stemmetællere: Birthe blev valgt. 

  
3. Indkomne forslag:  

Der er opstillet forslag fra bestyrelsen om ændring af medlemsskaber jf. §3 stk. 2 
fra husstandsmedlemsskab til personligt medlemskab iflg. nedenstående forslag til 
vedtægtsændring. Baggrunden for dette er dels at registrere, hvor mange personer 
med Aniridi, vi repræsenterer, samt at det nuværende familiemedlemsskab gør det 
umuligt at se det samlede antal medlemmer i foreningen, hvilket har stor betydning 
for vores muligheder for at søge økonomiske midler hos f.eks. Socialstyrelsen. 

 
Forslag til ny tekst i §3 stk. 2: 
Aniridi Danmark har personlige medlemskaber, hvor alle medlemmer har alle 
samme rettigheder i forhold til foreningen. Det er dog kun medlemmer, der 
har Aniridi, som har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kræver, at 
man er fyldt 18 år – for børn og unge under 18 år udøves stemmeretten af en 
forælder eller anden legal værge. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 
Herefter orienterede Thomas om forslag til følgende ændring af kontingenter:  
kontingenter gældende fra. 1. januar 2019: 
Medlem med Aniridi – årskontingent: 75 kr. 
Støttemedlem og familiemedlemmer uden Aniridi – årskontingent: 50 kr. 
Denne ændring blev ligeledes enstemmigt vedtaget. 

  
4. Eventuelt 

Der blev efterspurgt nyhedsbreve med relevant information til medlemmerne. Det 
kunne være nyeste forskningsresultater, erfaringer med nye produkter osv. Da der 
ikke er mange resourcer til rådighed, blev der foreslået, at man også kunne henvise 
til relevante links, hvor hver især så kunne fordybe sig i, hvad der nu måtte være 
relevant for den enkelte. 



Derudover efterlystes mere vidensdeling om diagnosen Aniridi til og blandt det 
synsfaglige system, men også til praktiserende læger, m.m. Der blev bl.a. beskrevet 
et meget uheldigt forløb, hvor en familie blev sendt videre og videre i systemet, 
uden at nogen, udover familien selv, reelt vidste noget om diagnosen. Først efter 
adskillige irrelevante konsultationer endte familien på Kennedy-instituttet. 
Bestyrelsen opfordrede deltagerne til at søge og at dele viden i div. facebook-
grupper, både nationale, nordiske og internationale grupper.  
Susanne tilføjede, at man også er velkommen til at kontakte hende, så vil hun guide 
videre, hvis hun ikke selv kan svare. 

 
Det blev også nævnt, at der via nyere forskning i Tyskland er stillet spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt kontrol for Wilms tumor er overflødig for aniridi-patienter over 7 år ift. 
fejl i PAX6-genet og WT1. Man mener at have påvist, at tumoren muligvis kan 
udvikles i voksenstadiet, hvor man hidtil har antaget, at den kun udvikles i 
småbørnsstadiet. 
Dette viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er have et forum, hvor viden og 
erfaring kan deles. 
 
Efter yderligere livlig debat nedlagde dirigenten sit hverv. Formanden takkede for 
god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lovligt gennemført og lukket. 
 
Odense d. 19.11.2018 
Referent Beate Mahs 

 
  
  
 
 
 


