
 
     Oplysning og støtte til dig, som er berørt 

af hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa 

 

Mail: patientinfohs@yahoo.dk Nordea: 0712 – 0717 8409 33

Tlf:   21 22 38 60  CVR 35497498

 

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i PATIENTFORENINGEN HS DANMARK 

Mandag, den 20. april 2015 kl. 17.00 

Roskilde Sygehus, indgang 24, lokale 1-2 

 

Tilmelding nødvendig, senest den 15. april på: Patientinfohs@yahoo.dk 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af to stemmeledere 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære 
generalforsamling  

5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår 

6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår  

7. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. punkt 11 

På valg er  

Neel de Place (formand)     villig til genvalg 

Karina Andersen (næstformand)  villig til genvalg 

Betina Jensen      villig til genvalg 

Suppleant Janne Kragh Henriksen  villig til genvalg 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. punkt 13 

På valg er: 

Revisor Dorthe Ploug Bjergkvist   

(tidligere suppleant, indtrådt i stedet for Trine Klinge Christensson i 
februar 2015)         
       villig til genvalg 
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Der skal vælges ny revisorsuppleant. 

10. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen 

Under pkt. ”7 Kontingent” 

Teksten ”Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ års kontingent.” foreslås 
fjernet, da det bestræbes at have så lavt et kontingent, at det vil være 
irrelevant at halvere kontingentets størrelse. 

 

Under pkt. ”11. Bestyrelsen” foreslås tilføjet følgende tekst: ”Foreningen 
hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse.” 

 

Uddrag fra patientforeningens vedtægter: 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles 
formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal 
fremlægge forslagene på generalforsamlingen, hvor der træffes beslutning om, 
hvorvidt de kan komme til afgørelse. Til de forelagte forslag kan der på selve 
generalforsamlingen stilles ændringsforslag. Afstemning af indkomne forslag sker 
ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt mindst fem af foreningens medlemmer 
ønsker det. 
På generalforsamlingen har individuelle medlemmer én stemme, mens 
virksomhedsmedlemmer ingen stemmeret har.  
Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer 
ved skriftlig fuldmagt. Der kan max. afleveres 3 fuldmagter pr. fremmødt medlem. 
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

11. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

På vegne af 

Bestyrelsen for Patientforeningen HS Danmark 

Neel de Place, formand 


