
Generalforsamling i Aniridi Danmark 
søndag d. 13.3.2022 

Idrætscentret, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. 

 

1 Valg af dirigent  

Thomas Sonne Jensen blev valgt som dirigent, og han startede med at konstatere, at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet i hht. bestemmelserne.  
Der var 9 stemmeberettigede deltagere tilstede under forsamlingen. 

 

Valg af referent 

Beate Mahs blev valgt som referent.  
 

2 Valg af stemmetællere 

Alle deltagere tilkendegav at være indforstået med, at evt afstemning kunne foregå i 
plenum.  
 

3 Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år 

Formandsberetningen er vedhæftet dette referat og der refereres derfor kun kommentarer 
til punktet. Susanne gennemgik beretningen. Der var ingen kommentarer og beretningen 
blev herefter godkendt.  
 

4 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Det reviderede regnskab er vedhæftet dette referat, og der refereres derfor kun evt. 
kommentarer til punktet. 
Thomas gennemgik årsregnskabet  og de forskellige puljemidler, vi har søgt og fået penge 
fra, såvel til drift og til afholdelse af aktiviteter. 
Der blev spurgt ind til det reelle medlemstal, og Susanne forklarede, at der pr. d.d. er 24 
medlemmer, men at der er flere, som endnu ikke har fået meldt sig ind, selvom de 
tilkendegiver, at de ønsker medlemsskab. 
Der var ikke flere spørgsmål, og herefter blev regnskabet godkendt. 

 

5 Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og 

kontingent for det kommende år 

Thomas orienterede om bestyrelsens budget for det kommende år.  
Der er booket hotel til afholdelse af foreningens efterårsweekend i Ålborg.  
 
Susanne efterlyste ideer og ønsker til kommende aktiviteter. Specifikt spurgte hun om, 
hvorvidt der er ønske om flere webinarer, f.eks. med Alice Jensen, men evt. også med 
andre oplægsholdere og om andre emner. Der blev opfordret til at fortsætte med 
webinarer fremover, så det vil bestyrelsen arbejde videre med.  
Der blev drøftet muligheder for medlemsrekruttering, og alle var enige om at gøre en 
ekstra indsats inden for de muliges rammer. 
 



Herefter blev det besluttet at fastholde de nuværende kontingenter. 

 

6 Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og 

bestyrelse.  

Bestyrelsen havde følgende ændringsforslag, som i virkeligheden er et forslag om en 
tilføjelse til §8 stk.1 i henhold til foreningens vedtægter: 
"Indkomne forslag skal offentliggøres senest 6 dage før planlagt afholdelse af 
generalforsamlingen." 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, hvorefter §8, stk. 1 i sin helhed lyder: 
"Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling, når de 
pågældende forslag i skriftlig form er bragt til bestyrelsens kendskab senest 14 
dage før planlagt afholdelse af generalforsamlingen. 
Indkomne forslag skal offentliggøres senest 6 dage før planlagt afholdelse af 
generalforsamlingen. 

 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år) 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år) 
På valg er: 
- Beate Mahs, Bestyrelse (modtager genvalg) 
- Louise Mertz Melchjorsen, Bestyrelse (modtager genvalg) 
Desuden stillede Henrik R. Nielsen sig til rådighed som bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
 
Som suppleanter blev Sidsel Damm og Gunhild K. Sørensenvalgt. 
Dermed har vi en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 
 
8 Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år) 
På valg er: 
Stat. autoriseret revisor Claus Urhøj, BDO revision Middelfart 
Claus Urhøj blev genvalgt uden modkandidater. 

 

9. Eventuelt 

Der blev opfordret til at arbejde på en fælles kalender indenfor organisationerne på 

synsområdet. Beate går videre med det til Dansk Blindesamfunds FU og / eller 

Organisationsudvalg. 

Derudover var der ingen kommentarer, hvorefter dirigenten nedlagde sit hverv. 

Derefter takkede formanden for god ro og orden og erklærede genrealforsamlingen for 

gennemført og lukket. 

Sanderum d. 18 marts 2022 

referent Beate Mahs 


