Oplysning og støtte til dig, som er berørt
af hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 25. august 2021
Patientforeningen HS Danmark
Byens Hus, ”Under Gulvtæppet”, Roskilde

Til stede: Bente, Janne, Louise, Solveig samt 1 gæst
Afbud: Magdalena
Derudover ingen medlemmer af foreningen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til
godkendelse)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår
7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:
Janne Kragh Henriksen (modtager genvalg)
Louise Kragh Læssøe (modtager genvalg)
Desuden er der to ubesatte pladser i bestyrelsen.
Suppleanter: P.t. ingen. Der kan vælges to suppleanter. Suppleanter kan inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
10. Valg af revisor. På valg er revisor Katja Martinsen
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Janne
2. Valg af referent
Solveig
3. Valg af to stemmetællere
Ikke aktuelt
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til
godkendelse)
Formanden aflægger bestyrelsens beretning (se vedhæftet), som godkendes.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
Kassereren fremlægger regnskabet, som er godkendt af bestyrelsen samt de to revisorer.
6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår
Det fremlagte budget er vedtaget.
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7. Fastlæggelse af kontingent for kommende kalenderår
Et uændret kontingent på kr. 150 er vedtaget.
8. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår
Rådighedsbeløb for kassereren fastsættes fortsat til kr. 5.000.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:
Janne Kragh Henriksen (modtager genvalg)
Louise Kragh Læssøe (modtager genvalg)
Desuden er der to ubesatte pladser i bestyrelsen.
Suppleanter: P.t. ingen. Der kan vælges to suppleanter. Suppleanter kan inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
Janne og Louise genvælges til bestyrelsen.
10. Valg af revisor. På valg er revisor Katja Martinsen
Katja modtager genvalg og genvælges.
11. Indkomne forslag
Et medlem har bedt os om at have større kontakt med medlemmerne.
Bestyrelsen giver medlemmet ret og er enig i, at vi skal bestræbe os på at have større kontakt med
medlemmerne. Covid-19 har desværre medført, at vi ikke kunne afholde de planlagte patientskoler
i 2020. Vi vil i efteråret genoptage vort samarbejde med de fem Dermatologiske Afdelinger i håb
om, at det igen bliver muligt at afholde patientskoler.
Desuden skal vi have flere nyhedsbreve ud – gerne med nyt om forskningen. Vi vil kontakte Ph.D
studerende på de Dermatologiske Afdelinger og høre dem, om de kunne tænke sig at formidle de
nyeste forskningsresultater om HS på et forståeligt dansk.
Desuden er bestyrelsen altid åben over for gode ideer fra medlemmerne og tager også meget
gerne imod en hjælpende hånd til igen at forsøge at arrangere bl.a. kaffemøder rundt i landet for
mennesker, der er berørt af HS.
12. Eventuelt
Vi overvejer at justere i vedtægterne, så de afspejler virkelighedens verden. Fx bør antallet af
bestyrelsesmedlemmer nok ændres.

Med venlig hilsen
Solveig Esmann, ref. 25.8.2021
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