
ANIRIDI DANMARK 

Referat af generalforsamlingen 2020 i hht. vedtaget dagsorden. 
 
Foreningens generalforsamling blev afholdt søndag d. 8. marts 2020 i Fredericia 
Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. 
Susanne Christensen åbnede mødet med at byde velkommen. Hun gjorde opmærksom 
på, at det var 5 år siden, at foreningen blev stiftet. 
Derefter gik hun over til dagsordenen. 

1 Valg af dirigent: 
   Thomas Sonne Jensen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og  
   konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og at der var 9 
   stemmeberettigede tilstede. Herefter fortsatte han til dagsordenens punkt 2. 
 

2 Valg af stemmetællere og referent: 
   Anita Jensen og Bent Thomsen blev valgt som stemmetællere. 
   Beate Mahs blev valgt som referent 
 

3 Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år: 
   Susanne Kjær Christensen gennemgik i store træk bestyrelsens beretning, som er  
   vedhæftet dette referat som bilag. Beretningens hovedpunkter omhandlede foreningens  
   årsmøde og generalforsamling i marts 2019 på Fuglsangcentret i Fredericia, foreningens 
   deltagelse i Nordisk Aniridi-Samling i Norge i juni 2019 og foreningens aktivitetsweekend 
   på Pindstrupcentret i oktober 2019. Desuden blev der orienteret om bestyrelsens øvrige 
   opgaver så som fundraising, planlægning af aktiviteter osv.     
   Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
   Lars Skovmand kommenterede det fremlagte reviderede årsregnskab, som er vedhæftet 
   dette referat som bilag. Især fremhævede han den positive revisionspåtegning fra  
   revisionsfirmaet BDO og det gode regnskab, der så fint afspejler de stigende udgifter i  
   takt med det stigende aktivitetsniveau i foreningen. Han pegede på bestyrelsens indsats 
   for at søge midler via forskellige puljer og fastslog slutteligt, at der fortsat løbende skal  
   føres interne kontrol. 
   Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

5 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og 

   kontingent for det kommende år: 
   Bestyrelsen pegede på den ændrede medlemsstruktur, der gik fra at være familiebaseret  
   til at være enkeltmandsbaseret. Dette giver et mere retvisende billede af foreningens  
   sammensætning. Dette giver mulighed for differentieret kontingent og gør det samtidigt  
   lettere for bestyrelsen at planlægge mere målrettet.  
   Det blev besluttet at fastholde den nuværende struktur. 
 
  Der var forslag om at rykke fremtidige årsmøder / generalforsamlinger frem til ultimo  
  februar, så det ikke kolliderer med de mange øvrige arrangementer, som traditionelt  



  afholdes i løbet af marts måned. 
   
  Bestyrelsen opfordrede til, at hvem der havde tid og lyst til at deltage i Aniridi Norges  
  årsmøde 5.-6. juni på Hurdalcentret. Det skal undersøges, hvorvidt foreningen kan støtte  
  økonomisk, men der blev pointeret, at hvis man også er medlem i Dansk Blindesamfund,  
  så vil man grundet nordisk samarbejdsaftale kunne søge legattilskud til opholdet ad den  
  vej. Der er deadline for tilmelding til det norske årsmåde ultimo april. 

  Slutteligt var der en opfordring fra Susanne til, at flest mulige deltager i den europæiske  
  konference i London. 

6 Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og  

   bestyrelse. 
   Der forelå ingen indkommet forslag til behandling. 
 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter  
   På valg var:   
   Lars Skovmand, bestyrelsesmedlem 
   Beate Mahs, bestyrelsesmedlem 
   Derudover stillede Louise Mertz Melchjorsen op til bestyrelsen. 
   Resultatet blev, at Lars Skovmand valgte at trække sig, hvorefter Louise og Beate begge  
   blev valgt for en 2-årig periode. 

   Niels Bo Hermansen var på valg som bestyrelsessuppleant og ønskede ikke genvalg. 
   Bent Thomsen stillede sig til rådighed og blev valgt som bestyrelsessuppleant for et år. 
 

8 Valg af revisor / bilagskontrollant  
   Anita Jensen var på valg som revisor. 
   Bent E. Thomsen var på valg som revisorsuppleant. 
   Da foreningen har tilknyttet revisionsfirmaet BDO til at varetage regnskabet i alle  
   funktioner, bortfalder revisorposten og revisorsuppleantposterne hermed. Forsamlingen  
   gav enstemmigt deres tilslutning til, at revisor Claus Urhøj blev genvalgt som  
   foreningens revisor. 
 

9 Eventuelt: 
   Der blev spurgt om medlemsstatus, som pt. er 20. Der var en generel opfordring til at  
   bidrage til indsatsen for medlemsøgning, bl.a. ved at prøve at påvirke familie og venner.  
   Da der gennemsnitligt kun fødes 1 – 1½ barn med aniridi om året, så kræver det en  
   ekstra indsats at få flere medlemmer her og nu. 

   Der var stor ros til bestyrelsen for at arrangere aktiviteter for børnene. Børnepasningen /  
   -aktiveringen kan sagtens være med til at motivere flere børnefamilier til at deltage i  
   foreningens arrangementer. Der var en opfordring til at gøre det til en fast del af alle  
   nationale arrangementer, så det er vigtigt at få det formidlet ud. 
   Derudover skal det ligeledes fremhæves overfor potentielle medlemmer, at Aniridi  
   Danmark ikke er begrænset af noget synskriterie, men udelukkende tilbyder et  
   fællesskab omkring diagnosen og dens konsekvenser. 



   Der blev spurgt ind til videns-indsamling og videns-formidling via foreningens  
   hjemmeside og facebookside. Der var opfordringer til at lægge flere aktuelle og  
   relevante artikler og indlæg op. Bestyrelsen var meget positiv over for idéerne, men  
   måtte samtidigt erkende, at der ofte mangler tid og input fra medlemmerne. Det skal dog  
   understreges, at alle er velkomne med egne oplevelser og erfaringer samt fundne  
   relevante artikler, som kan lægges op. 

   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. 

Sanderum d. 14. marts 2020 
referent Beate Mahs 

 


