
ANIRIDI DANMARK 

Generalforsamling 2019 

Søndag d. 31. marts 2019 på Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia 

Referat af foreningens generalforsamling iflg. dagsordenen: 
 
1 Valg af dirigent: 
   Thomas Sonne Jensen blev  valgt som dirigent. Han takkede for valget og  
   konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvorefter han fortsatte til  
   dagsordenens punkt 2. 
 
2 Valg af stemmetællere og referent: 
   Beate Mahs blev valgt som referent 
 
3 Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år: 
   Susanne Kjær Christensen fremlagde formandsberetningen, som er vedhæftet dette 
   referat. Beretningens hovedpunkter var ændring af foreningens medlemsstruktur,  
   familiearrangementet på Brogården i Strib, bestyrelsens repræsentation ved forskellige  
   arrangementer / kurser i Sjældne Diagnoser, den 4. Europæiske Aniridi-konference i  
   Paris og Nordisk Samling i Norge i Juni 2019. 
   Der blev stillet spørgsmål om det reelle udbytte i form af ny viden, der er kommet frem 
   på den Europæiske konference, og de tre deltagere svarede beredvilligt. 
   Der blev også stillet spørgsmål til Nordisk Samling 2019, og Susanne svarede. Hun  
   gjorde opmærksom på, at tilmeldingsfristen er den 10.4., hvilket sætter 
   den danske forening i det dilemma, at der ved tilmelding ikke kan gives tilsagn om  
   konkret økonomisk støtte til den enkelte.  
   Herefter blev beretningen godkendt. 
 
4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
   Lars Skovmand fremlagde det reviderede årsregnskab, som er vedhæftet dette referat. 
   Der blev gjort opmærksom på reglerne for modtagne fondsmidler. 
   Herefter blev beretningen godkendt. 

5 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det  
   kommende år: 
   Bestyrelsen orienterede nærmere om vilkårene for ansøgning af fondsmidler i forb.m.  
   Nordisk Samling 2019, hvor tilmeldingsfristen udløber inden eventuelle fondsmidler  
   udbetales. 
   
  Der arbejdes på, at fremtidige årsmøder / generalforsamlinger lægges i februar, så det  
  ikke falder sammen med  arrangementer, som traditionelt afholdes i marts måned. 
 
   Bestyrelsen arbejder på et familiearrangement over en weekend i efteråret.  

   Thomas Sonne Jensen redegjorde for igangværende / budgetterede ansøgninger og  
   uddybede reglerne for modtagne fondsmidler, der overstiger 100.000,- kr, og som  



   kræver tilknytning af en registreret revisor. 
 
6 Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
   Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling. 
 
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter  
   På valg er:  Susanne K. Christensen, Bestyrelse 
  Thomas Sonne Jensen, Bestyrelse 
  Louise Elhøj, Bestyrelse 
   Alle tre blev genvalgt for en toårig periode. 
   Der blev ikke valgt nogen bestyrelsessuppleant. 
 
8 Valg af revisor / bilagskontrollant  
   Anita Jensen blev genvalgt som revisor. 
   Bent E. Thomsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
9 Eventuelt: 
   Bestyrelsen udbad sig input / inspiration til kommende arrangementer, og der blev livligt  
   diskuteret. 
   Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og nedlagde sit hverv. Slutteligt takkede  
   formanden for godt samarbejde og erklærede generalforsamlingen for gennemført og  
   lukket. 

 

Bilag:  
Formandsberetning 2019 
Det reviderede årsregnskab 2019 

 
Sanderum d. 4. april 2019 
referent Beate Mahs 

 


