Referat af ekstraordinær generalforsamling i Essentiel Tremor Foreningen afholdt
den 30. januar 2022 online (på zoom) med deltagelse af i alt 25 medlemmer.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Carsten Thaarup (CT) blev valgt som dirigent. CT takkede for valget og erklærede, at generalforsamlingen
var korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne. Det blev gennemgået, hvordan afstemning skulle foregå på
zoom.
2. Valg af referent
Christine Lauritzen (CT) blev valgt som referent. Referatet vil blive lagt på foreningens hjemmeside under
dokumenter.
3. Fremlæggelse af regnskabsændringer:
Næstformand Per Hansen (PH) orienterede om, at bestyrelsen og regnskabsfirmaet BDO har gennemgået
posten ”tilgodehavender” i forlængelse af de spørgsmål, der blev stillet på generalforsamlingen den 29/82021 til denne post.
PH orienterede videre om, at denne gennemgang af regnskabet har ført til, at posten tilgodehavender, som
var på 22.300 kr. på regnskabet fremlagt på den ordinære generalforsamling den 29/8., er blevet justeret
ned med 9250 kr. til 13.050 kr.
Jan Bonfils (JB) bemærkede, at det justerede regnskab, som er sendt ud med dagsorden til den
ekstraordinære generalforsamling, har samme navn som det regnskab, som blev godkendt den 29/8, og
gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der ikke kan være to regnskaber for regnskabsåret 2020/2021.
PH tilkendegav, at det er helt korrekt. Det er fortsat regnskabet, som blev godkendt på den ekstraordinære
generalforsamling, der er gældende. PH oplyste videre, at regnskabet alene fremlægges på den
ekstraordinære generalforsamling for at orientere foreningen om den justering af posten tilgodehavender,
der er foretaget.
PH orienterede endvidere om, at Niels Skarup gerne vil være kasserer i foreningen. Bestyrelsen vil …
4. Fremlæggelse af budgetændringer, herunder status på fundraising og sponsorater:
PH gennemgik det reviderede budget, som var sendt ud sammen med dagsorden til den ekstraordinære
generalforsamling.
PH orienterede i den forbindelse om, at posten sponsorater er ændret fra 15.000 til 12.093 svarende til det
beløb, som foreningen har modtaget i sponsorat ifm. afholdelse af ordinær generalforsamling. PH
orienterede desuden om, at der ikke herudover figurerer indtægter fra sponsorater eller fundraising, idet
foreningen endnu ikke har fået endelige tilsagn herom.
PH orienterede desuden om, at udgiften ”honorar til formanden” er blevet fjernet fra budgettet, idet der
ikke er opnået finansiering til afholdelse af denne udgift. PH oplyste, at der fortsat arbejdes på, at
foreningen kan få indtægter fra sponsorater/fundraising bl.a. til finansiering af foreningens

administrationsomkostninger. PH oplyste desuden, at foreningen – efter dagsorden var blevet sendt ud –
har modtaget et sponsorat fra WingMed A/S.
JB bemærkede, at der på ” realiseret budget 2020/2021” ikke fremgår det tab, som foreningen har haft,
grundet økonomisk kriminalitet mod foreningen. (Det bemærkes, at tabet på 35.414 kr. fremgår af
regnskabsoversigten 2020). Der var enighed om, at denne post skal figurere under ”realiseret budget
2020/2021”. Der blev spurgt til politisagen, som kører omkring den økonomiske kriminalitet, som
foreningen har været udsat for. Formand Susanne Thorndahl (ST) oplyste, at der ikke var nogen nye
informationer, sagen efterforskes fortsat af politiet.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Annette Baun Knudsen gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som var blevet sendt ud
sammen med dagsorden.
Efter gennemgang af de enkelte forslag, blev der foretaget afstemning om hvert enkelt forslag.
De fremlagte forslag blev alle vedtaget.
De opdaterede vedtægter vedlægges i kopi til orientering og vil også blive lagt på hjemmesiden.
6. Evt:
Der blev stillet et opklarende spørgsmål om, hvem der havde givet sponsoratet. PH oplyste, at det er
WingMed A/S, som laver medicinsk udstyr, som havde givet 25000 kr. til foreningen.

