Referat af bestyrelsesmøde i Essentiel Tremor foreningen
afholdt den 7. februar 2021 kl. 10.00-14.00.
16. februar 2021
Mødet blev afholdt online via Skype.
Deltagere: Susanne Thorndahl (ST), Joan Jensen (JJ), Per Hermansen (PH).
Fraværende af tekniske årsager: Søren Bragh Frederiksen ( SF).
Mødeleder: Susanne Thorndahl.
Referent: Per Hermansen.
Dagsorden:
1. Orientering: Sundhedsstyrelsen har afholdt møde vedrørende fokuseret ultralyds
behandling i Danmark og det er besluttet at give grønt lys for indkøb af udstyret.
Detaljerne kendes pt ikke, men vi afventer referat fra mødet der blev afholdt den 28.
januar 2021.

2. Status – økonomi.
Regnskab for 2019/20 er udarbejdet og offentliggjort på foreningens hjemmeside og
afventer godkendelse på førstkommende generalforsamling. Budget for 2020/21 er
ligeledes udarbejdet og lagt på hjemmesiden. Begge papirer kan ses under ”Dokumenter”.
Opkrævningsprocedure skal revideres og forenkles. Ved betaling af kontingent skal
medlemsnummer oplyses som identifikation og kontrol af betaling. Action JJ
Ca. 30 medlemmer er i kontingentrestance og har modtaget betalingspåmindelse.
Restanterne kontaktes telefonisk for afklaring af forholdet. Action.PH

3. Status- medlemmer.
Foreningen har p.t. 257 medlemmer og Facebook gruppen har netop rundet de første
1000 medlemmer. Der har været lidt forvirring omkring medlemskab, idet flere har
opfattet at medlemskab af Facebook gruppen er det samme som medlemskab af
foreningen, hvilket ikke er tilfældet. Indmeldelsesproceduren skal derfor revideres og
præciseres. Information herom lægges på hjemmesiden og på Facebook. Action: ST.
4. Nye tiltag: Hotline varetages pt af ST, men det er aftalt at Elin Hermansen skal være den
daglige kontaktperson man kan ringe til. Der kan desuden trækkes på vores
ekspertgruppe: Niels Sunde, Morten Blåberg og Frantz Rom Poulsen.
Vi søger hjælp til opdatering og vedligeholdelse af Facebook. ST vil prøve at have en føler
ude.

Desuden søger vi også en web-administrator til styring og vedligeholdelse af vores
hjemmeside såvel som Facebook.
5. Generalforsamling.
Som bekendt blev den ordinære generalforsamling aflyst på grund af covid-19 situationen,
som ser ud til at trække i langdrag. Vi har derfor besluttet at afholde generalforsamling
online søndag den 18. april 2021. Indkaldelse med dagsorden udsendes senest den 21.
marts 2021. Action: ST
Medlemmerne opfordres kraftigt til at deltage og til at melde sig som kandidater til
bestyrelsen. Der udsendes foruden indkaldelse også opråb til alle medlemmer om at gøre
en aktiv indsats for foreningen og det vigtige arbejde der forestår fremover.
6. Næste bestyrelsesmøde: 14. marts 2021 online: Action: ST

