Referat fra GBS/CIDP foreningens første generalforsamling.
Afholdt elektronisk i perioden 15/11 2019 – 08/12 2019

Punkt 1, Valg af ordstyrer:
Bjarne Petersen blev valgt som ordstyrer/dirigent. Og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i henhold til foreningens love.
Punkt 2, Beretning:
Beretningen blev lagt på hjemmesiden til gennemlæsning.
Arne Tolstrup Madsen takkede de personer der har været med til at starte foreningen, samt det at
foreningen har lavet en folder har været en indvirkende årsag tik, at Arne Tolstrup Madsen opdage
foreningen, og meldte sig ind. Han påpegede også, at det at der er en hjemmeside, er godt da det er 2
sjældne sygdomme.
Louise Gade håber, at det at der er en landsdækkende forening, vil kunne mærkes for både ramte og
pårørende.
Søren Søndergaard påpegede, at vi mangler/ikke har et link til Dansk Neurologisk Selskab’s hjemmeside.
Der var ingen der stemte imod den, så den blev enstemmig vedtaget.
Punkt 3, Økonomi:
Der er et underskud for øjeblikket i foreningen, men dette bliver dækket af det tilskud, som foreningen har
fået fra GBS|CIDP International Foundation.
Lars Sørensen spurgte til, om kontingentet kunne forhøjes uden indvendinger. Dette svarede Svend Erik
Dyrskov på, at han er enig, men at foreningen har valgt at lade det blive hvor det er. Kontingentets størrelse
skal ikke forhindre nogen i at være medlem.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 4, Indkomne forslag:
Følgende forslag blev sat til afstemning og alle blev vedtaget:
§4 Generalforsamling
Afholdes februar – marts måned. Naturlig følge af en ændring af regnskabsår.
Foreningens adresse er formandens adresse eller en af bestyrelsens besluttet adresse.
Tilføjes ”9. Valg af kritisk revisor” som et punkt på dagsordenen.
§6 Bestyrelsen
Antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret til maksimalt 9 og indtil 2 suppleanter. Begrundelsen er,
at det vil være hensigtsmæssigt at åbne op for muligheden for at supplere bestyrelsen mellem
generalforsamlingerne, såfremt der er medlemmer, som ønsker at gøre et arbejde for foreningen.

§7 Daglig leder
Afsnittet er omformuleret.
§10 Regnskab
Regnskabsåret foreslås ændret til at følge kalenderåret.
Tegningsreglerne indskydes som et selvstændigt punkt, hvorfor de efterflg. Paragraffers nummereres
anderledes.
§11 Tegningsregler
Tegningsreglerne er præciseret grundet ændring af ”§7 Daglig leder”.
§13 Ophævelse af foreningen
Den Internationale forening for GBS og CIDP skal overtage foreningens aktiver i tilfælde af ophævelse.
Søren Søndergaard efterlyste, om kontakten Forening – Afdeling – Patient faktisk bliver etableret, og hvis
ja, om så informationen er nyttig og relevant, og/eller visiteres patienterne til andre afdelinger, som ikke
har folderen? Dette vil den nye bestyrelse kigge på.
Thomas Harbo spurgte om folderen eventuelt ”drukner” i meget anden information? Desuden påpegede
han, at en søgning efter GBS eller CIDP på Google, krævede at den er meget specifik, for at finde
hjemmesiden.
Arne Tholstrup gav Thomas Harbo ret, og kom med forslag til, hvordan søgningen på sygdommene vil gøre
at foreningen kom højere op.
Bjarne Petersen var enig, men måtte også konstatere, at det kræver tid at starte en ny hjemmeside, og ikke
mindst at få den højt op på listen på f.eks. Google.
Arne Tholstrup erklærede sig enig, og tilbød sin hjælp til dette.
Svend Erik Dyrskov samtykkede og foreslog at Arne Tholstrup og Bjarne Petersen evt. kunne finde ud af det
sammen.
Forslagene blev enstemmig vedtaget.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingent på 50,- kr.
Der kom et forslag på 100,- kr. Som medførte en debat for og imod. Randi udtalte at hvis en stigning gør at
der bliver færre medlemmer, så var hun imod en stigning.
Ejner Paaske Jensen sagde mindst 50,- kr. Med tilskyndelse til at medlemmer betaler mere, hvis lysten eller
muligheden er der.
Peter Luckow-Nielsen mente at det skulle koste mindst 100,-kr.
Dette blev nedstemt med stemmerne 6 for 50,- kr. Og 4 for 100,- kr.

Punkt 6. Handlingsplan:

Det er målsætningen, at der tilstrækkelige med frivillige ”ambassadører” til at vi kan tilbyde støtte
ud fra geografi, køn, alder og diagnose til at såvel patient som pårørende kan føle sig trygge ved
kontakten til den frivillige ambassadør.
Erfaringsudveksling mellem patienter er i princippet meget svag. Fælles arrangementer for
patienter og evt. pårørende giver en god erfaringsudveksling.
En handlingsplan, eller ideer til aktiviteter kræver at flere er aktive, derfor er opfordringen at
medlemmer melder ind med forslag.
Handlingsplanen blev enstemmig vedtaget.

Punk7. Budget:
Punktet blev enstemmig vedtaget uden nogen bemærkninger.

Punkt 8. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen foreslår som bestyrelsesmedlemmer:
Randi Bjørner
Arne Tolstrup Madsen
Peter Luckow-Nielsen
Som suppleant foreslår bestyrelsen:
Bjarne Floridon Petersen
De blev enstemmig valgt.

Punkt 9. Valg af kritisk revisor:
Bestyrelsen foreslår:
Lars Nørgaard Sørensen som blev enstemmig valgt.

Punkt 10. Eventuelt:
Søren Søndergaard kom med forslag til link og mailadresser, og bestyrelsen kigger nærmere på
dette.
Ellers rosende ord.

Tak for en god generalforsamling med en sober tone, og mange gode input og ideer, som gør at
bestyrelsen har noget at arbejde med.
Referent
Bjarne F. Petersen

