
6. maj 2021 
 

Referat af Essentiel Tremor foreningens generalforsamling 
2019/2020 afholdt søndag den 18. april 2021 kl.15:00 til 17:30. 

Generalforsamlingen blev afholdt online og vist på Zoom med deltagelse af godt 
40 medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Næstformand Per Hermansen blev valgt. Et medlem gjorde opmærksom på, 
at dirigenten i fremtiden burde vælges uden for bestyrelsen, hvilket blev taget 
til efterretning. 

2. Valg af referent. 
Generalforsamlingen blev optaget på video og da ingen meldte sig som 
referent bliver referatet skrevet af formand/næstformand i fællesskab. 

3. Bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsens beretning er lagt på foreningens hjemmeside essentieltremor.dk  
under dokumenter. Herudover kom formanden med sin betragtning og hun 
blev støttet i sin forespørgsel på evt. honorar/aflønning. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Kassereren fremlagde regnskabet og dette blev godkendt, men skal revideres 
af en revisor. Foreningen har ingen intern revisor. Hvorfor regnskabet bliver 
revideret så snart vi har en valgt revisor eller af en ekstern betalt revisor. 
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside under dokumenter. 

5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende 
regnskabsår. 
Budgettet blev fremlagt af kassereren og det blev vedtaget at kontingentet 
fastholdes uændret, men ændres ved næste generalforsamling 2020/2021.  
Budgettet kan ses på foreningens hjemmeside under dokumenter. 

6. Indkomne forslag. 
Der var indkommet fire forslag fra medlem Lars Heinrichson: 
a) Der oprettes en kontaktgruppe hvor DBS opererede kan udveksle 

erfaringer. Om FUS behandlede også skal med eller have deres egen 
gruppe må fremtiden vise. Forslaget blev taget til efterretning. 



b) Der forsøges at få en artikel om ET i Ældre Sagen medlemsblad. En stor del 
af ET patienter er ældre og med ca. 900.000 medlemmer vil en artikel 
komme ud til rigtig mange og vil måske skaffe flere medlemmer til ET 
foreningen. Forslaget blev meget positivt modtaget og taget til 
efterretning. 

c) ET foreningens informationer kan sendes med brev og omkostningerne 
vurderes og opkræves sammen med kontingentet. Forslaget blev taget til 
efterretning. 

d) Der trykkes/printes foldere om foreningen og når Corona situationen igen 
tillader det, distribueres ud til f.eks. Lægehuse. Biblioteker, og andre 
relevante steder. Foreningen har allerede en meget flot folder som kan 
ses på hjemmesiden og bestyrelsen vil sørge for at øge kendskabet til 
folderen og sørge for at interesserede medlemmer modtager foldere til 
uddeling.          

Carsten Thaarup stod frem og tilbyder sin hjælp i forbindelse med tættere 
forbindelse til Ældre Sagen. Vi takker mange gange. 

Michael Røngaard vil gerne bidrage med at udbrede kendskabet til ET samt 
donation. Mange tak. 

7. Valg af næstformand. 
Per Hermansen genopstiller. Ingen andre kandidater ønskede at stiller op. 
Per hermansen blev genvalgt. 

8.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand Susanne Thorndahl, 
næstformand Per Hermansen, kasserer Joan Jensen, Søren Bragh 
Frederiksen og Claes Nielsen. 
Joan Jensen og Claes Nielsen udtræder af bestyrelsen. 
 
Opstillede kandidater: Allan Egegaard, Anette Baun Knudsen og Christine 
Lauritzen. 

Hans Chr. Thomsen har tidligere udtrykt interesse, men har ikke 
tilkendegivet endeligt kandidatur. 

Allan Egegaard, Anette Baun Knudsen og Christine Lauritzen blev valgt. 



Bestyrelsen består herefter af 6 medlemmer som konstituerer sig selv til 
varetagelse af opgaver udover formandens og næstformandens. 

9. Valg af to suppleanter. 
Britt Munk og Elin Hermansen blev valgt. Elin varetager hotline telefonen. 

10.  Valg af intern revisor. 
Steen Jakobsen vil gerne tilbyde at revidere foreningens regnskab en gang om 
året. Mange tak. 

11. Eventuelt. 
Formanden fortalte om den aktuelle situation vedr. fokuseret ultralyd. Niels 
Sunde svarede på spørgsmål og pointerede fejlen i ”Ugeskrift for læger”, hvor 
der fejlagtigt blevet skrevet at Fokuseret Ultralydsbehandling har en 
aldersgrænse på 65 år. Niels Sunde vil evt. gerne sende en rettelse ind til 
mediet og han vil gerne stille op til debataftener og/eller online foredrag vedr. 
DBS og fokuseret ultralyd. Det blev modtaget med kyshånd. 
 
Carsten Thaarup tilbyder sig som generalforsamlingens næste dirigent – 
mange tak og det er noteret. 
 
Søren Bragh Frederiksen og hans kone, begge fra Hobro, vil meget gerne 
hjælpe med at søge midler. Vi takker mange gange. 
 
 


