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Referat af ordinær generalforsamling 2021 for Dansk MPN Forening  
Lørdag den 24. april kl. 13-15 virtuelt via Zoom 

Dagsorden 
Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling 

1. Valg af dirigent og referent 
a. Referent: Bestyrelsen indstiller Erik Jakob Ilsted Bech 

2. Bestyrelsens beretning 
3. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer  

(se bilag 1a for nuværende vedtægter og bilag 1b for foreslåede vedtægter): 
a. § 4.2 ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned indeværende år” 
b. I § 4.2 indsættes følgende: ”Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, uden fysisk fremmøde.” 
c. I § 4.3 indsættes følgende: ”Som fremmødte regnes både medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt 

fysisk, og medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt virtuelt ved at logge sig på det online 
mødeforum, der måtte være stillet til rådighed af bestyrelsen.” efter ”Stemmeberettiget er fremmødte 
medlemmer og støttemedlemmer, som har indbetalt kontingent rettidigt, jf. § 6.” 

4. Aflæggelse af regnskab 2020 til godkendelse 
a. Regnskab 2020 er udsendt med indkaldelsen og kan ses på hjemmesiden. 

5. Vedtagelse af budget 2021 og kontingent for 2022 
a. Budget 2021 fremlægges på generalforsamlingen  

og på hjemmesiden inden generalforsamlingen.  
b. Fastsættelse af kontingent:  

i. Bestyrelsen foreslår at kontingentsatserne sættes ned, så de afspejler de færre arrangementer i 2020 
og 2021. 

 
6. Valg af formanden 

a. Per Kjær Erichsen modtager genvalg. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år 
a. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Lisbeth Søbæk Hansen modtager genvalg. 
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Marijanne Gerds modtager genvalg. 
c. Valg af suppleant for 2 år: Charlotte Grimm Thornberg modtager genvalg. 

(Bestyrelsesmedlem Erik Jakob Ilsted Bech, Bodil Jordan og Kim Christian Hvidkjær samt 
suppleant Conny Nissen Knudsen er ikke på valg.) 

 

8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år 
a. Valg af intern revisor for 1 år: Klaus Thagaard Hansen  modtager genvalg. 
b. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Posten er vakant. 

9. Valg af ekstern revisor for 1 år 
a. Bestyrelsen indstiller genvalg af ReviPartner.  

10. Indkomne forslag 
a. Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest den 22. april 2021. 
b. Forslagsstillere har ikke mødepligt pga. den ekstraordinære corona-situation.  

Formanden kan ekstraordinært fremlægge forslagene på generalforsamlingen. 
11. Eventuelt  
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Der var 21 stemmeberettigede medlemmer og støttemedlemmer. 

Dagsordens 
punkt 

Underpunkt Beslutninger Kommentar 

1. Valg af 
dirigent og 
referent 

 Der blev ikke valgt nogen dirigent. Hvervet 
udførtes af formanden. 

 

 a. Referent Som referent valgtes Erik Bech.  

2. Beretning  Per fremlagde bestyrelsens beretning. Den kan 
findes på foreningens hjemmeside, sammen med 
dette referat. 

 

3. Vedtægter a. 

b. 

 

c. 

§ 4.2: ”udgangen af april” bliver stående. 

”Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, uden 
fysisk fremmøde.”  

§ 4.3: ”Som fremmødte regnes både medlemmer 
og støttemedlemmer, der er fremmødt fysisk, og 
medlemmer og støttemedlemmer, der er fremmødt 
virtuelt ved at logge sig på det online mødeforum, 
der måtte være stillet til rådighed af bestyrelsen.” 

§ 4.2:            
14 stemmer 
for 

 

§ 4.3:            
16 stemmer 
for 

4. Regnskab 
2020 

 Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

Der var tvivl om, hvorvidt alle havde 
underskrevet. (Efterskrift: Mail, der bekræfter, at 
alle har underskrevet, er modtaget fra Karsten 
Christensen 26-04-2021) 

 

 

18 stemmer 
for og 3 
stemmer imod. 

5. Budget og 
kontingent 2021 

a Budget Budgettet blev vedtaget.  

 b Kontingent Kontingentet fastholdes, som det er nu.  
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6 Valg af 
formand 

 Per Kjær Erichsen blev genvalgt til formand for 2 
år. 

 

7 Valg af 
bestyrelse og 
suppleanter 

a Lisbeth Søbæk Hansen blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for 2 år.  

 

 b Marijanne Fønskov Gerdts blev valgt til at 
indtræde som bestyrelsesmedlem for 2 år.  

 

 c Charlotte Grimm Thornberg blev valgt som 
suppleant for 2 år. 

 

8 Intern revisor 
og 
revisorsuppleant 

a Klaus Thagaard Hansen blev genvalgt som intern 
revisor for 1 år. 

 

 b Pladsen som revisorsuppleant er stadig vakant.  

 a ReviPartner blev genvalgt som ekstern revisor for 
1 år. 

 

9 Indkomne 
forslag 

 Ingen indkomne forslag.  

10 Eventuelt  Et medlem spurgte, om sygdommene fortsat er 
sjældne nok til medlemskab af Sjældne 
Diagnoser? 

Et medlem efterlyste moderation i Facebook-
gruppen, så diskussionerne om vaccination og 
behandling fylder mindre, da hun synes, at 
diskussionen om vaccination er irrelevant, og at 
lægerne behandler efter fælles bedste.  

Svar: Sjældne 
diagnoser har 
ændret deres 
vedtægter, så 
vi stadig kan 
være med. 

Facebook-
moderation 
tages med i de 
videre 
overvejelser, 
men vigtigt, at 
ordet er frit. 

Referat Erik Bech 26-04-2021 
GF sluttede 15:25 
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