Referat af Essentiel Tremor Foreningens generalforsamling
2020/2021 afholdt søndag den 29. august 2021 kl.12:00 til 14:00
Generalforsamlingen blev afholdt I Odins Havnepark i Odense og desuden online
på Zoom med deltagelse af i alt 30 medlemmer, heraf 5 online på zoom.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Carsten Thaarup blev valgt som dirigent. Han takkede for valget, gennemgik
indkaldelsen og erklærede generalforsamlingen som værende lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
Annette B. Knudsen og Per Hermansen blev valgt som referenter. Referatet vil
blive lagt på foreningens hjemmeside under dokumenter.
3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning, som er fremsendt til medlemmerne sammen med
indkaldelsen til GF, blev præsenteret af Susanne Thorndahl og blev suppleret
med information om fremtidige aktiviteter, specielt omkring markedsføring og
udbredelse af kendskabet til essentiel tremor (ET) og foreningens arbejde,
herunder foreningens kontakt med Aarhus Universitets Hospital (AUH)
vedrørende fokuseret ultralydsbehandling.
Beretningen blev desuden suppleret med orientering om arbejdet vedrørende
unge med ET af Christine Lauritzen og om medicin og hjælpemidler af Annette B.
Knudsen.
Susanne Thorndal tilføjede yderligere til den skriftlige beretning med at oplyse, at
der var iværksat en ekstra sikkerhedsforanstaltning ift. udbetalinger, der gør, at
det nu er to (kasserer + formand), der skal godkende over for banken, før banken
kan overføre penge over et vist beløb.
Der var ros fra forsamlingen til beretningen, herunder til igangsatte aktiviteter
men også for at bestyrelsen havde taget aktion ift. at imødegå den økonomiske
kriminalitet, som rigtig mange foreninger og virksomheder desværre er udsat for.

Beretningen blev godkendt.
Den skriftlige beretning bliver lagt på hjemmesiden under dokumenter.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab for regnskabsåret 2020/2021 er sendt ud sammen med indkaldelsen til
GF. Da foreningen pt. ikke har nogen kasserer, blev regnskabet fremlagt af
Susanne Thorndahl og blev kommenteret med opklarende spørgsmål. Der blev
stillet spørgsmål til posten ”tilgodehavender” under ”Aktiver”. Bestyrelsen
oplyste, at denne post dækker over fremsendte kontingentopkrævninger til
medlemmer, som endnu ikke var betalt ved regnskabsårets afslutning. Det blev
endvidere oplyst, at regnskabet er revideret af foreningens revisor.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden under dokumenter.
5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende
regnskabsår
Budget for 2021/2022, som er sendt ud til medlemmerne sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen, blev fremlagt af Susanne Thorndahl.
Der var kommentarer til budgettet, herunder til forventede indtægter fra
fundraising og udgifter til honorar til formanden.
Et forslag fra salen om at afholde en ekstraordinær generalforsamling i januar
2022, hvor bestyrelsen fremlægger et justeret budget og giver en status på
fundraising, blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021/2022 blev vedtaget, således at
kontingentet forhøjes til kr. 250 for enkeltmedlemmer og kr. 350 for
parmedlemsskab.
Susanne Thorndahl præciserede foranlediget af et spørgsmål fra salen, at det
betyder, at nye medlemmer, der melder sig ind efter GF, vil skulle betale det
forhøjede kontingent.

Der var opklarende spørgsmål til tidspunkt for opkrævning af kontingenter
og formuleringen heraf i vedtægterne. Bestyrelsen tilkendegav, at
bestyrelsen ville se nærmere på dette.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har sammen med dagsorden til GF fremsendt fire ændringsforslag til
vedtægterne.
Ændringsforslag nr. 1 (Indsættelse af ændring til § 4, stk. 3 og § 5 vedr.
kontingent) blev vedtaget.
Ændringsforslag nr. 2 (mulighed for at afholde generalforsamling både
fysisk og on-line) blev trukket af bestyrelsen med den begrundelse, at der
mangler en beskrivelse af afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Ændringsforslag nr. 3 (minimumskrav til antal medlemmer i bestyrelsen, der er
ramt af ET) blev vedtaget med den ændring, at der i § 7, stk. 2, indsættes efter
"Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer": "Mindst to af de valgte medlemmer
skal være personer, der er ramt af essentiel tremor” (i stedet for bestyrelsens
oprindelige forslag: "Mindst to af de valgte medlemmer skal være personer, der
har essentiel tremor.”)
Ændringsforslag nr. 4 (paragraf om midlertidig bestyrelse udgår) blev vedtaget.
De reviderede vedtægter bliver lagt på foreningens hjemmeside.
7. Valg af formand/kvinde
Susanne Thorndahl blev genvalgt.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Søren Bragh Frederiksen blev genvalgt for yderligere en periode og Elin
Hermansen (tidligere suppleant) blev begge valgt til bestyrelsen for en 2-årig
periode.
Bestyrelsen består herefter af flg.:
Susanne Thorndahl, Formand/kvinde
Per Hermansen, Næstformand/kvinde
Annette B. Knudsen
Christine Lauritzen
Elin Hermansen
Søren Bragh Frederiksen
og
Birthe Dalgaard Mikkelsen (suppleant, jf. punkt 10 nedenfor).
9. Valg af intern revisor
Steen Jakobsen blev genvalgt.
10. Valg af to suppleanter
Birthe Dalgaard Mikkelsen blev valgt som suppleant for 1 år.
Det var ikke muligt at finde yderligere suppleanter.

11. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

