
  
Udkast 

 

 

Formand: Birgitte Goldenbech Neerdal   
CVR 33 99 53 93 - www.ddolf.dk - mail: info@ddolf.dk 

 

Referat  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 

 Søndag den 29. august 2021 kl. 10.00 

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 60000 Kolding. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. Birgitte blev valgt. 

2. Valg af stemmetællere. Blev ikke relevant. 

3. Valg af referent. Mogens blev valgt. 

4. Godkendelse af referat. Godkendt. 

5. Formandens beretning. Godkendt. 

6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse. Godkendt. 

7. Fremlæggelse af budget for 2021. Godkendt. 

8. Fastsættelse af kontingent. Fastsat til uændret 150 kr. 

9. Drøftelse af kommende aktiviteter. Vi deltager på REHAB messen i Bellacenteret, idet vi 

har lovet at tage nogle vagter på Sjældne Diagnosers stand endvidere undersøger bestyrelsen 

mulighederne for at deltage i ILFs Conference i København samt Lipødem Messen i 

Stokholm. Weekend/generalforsamling i 2022 er fast sat til den 27.-28. marts på Sjælland. 

10. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev godkendt med 3 mindre rettelser jf. bilag. 

11. Valg til foreningens bestyrelse, revisor og suppleanter 

a. Valg af formand (vælges i ulige år). Birgitte Goldenbech Neerdal på valg. Valgt. 

b. Valg af kasserer (vælges i lige år). Mogens Bomgaard er ikke på valg.  

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

• Helle Bomgaard er ikke på valg.  

• Tracy Fleur Pedersen er ikke på valg.  

• Lis Timmermann er på valg, modtager genvalg. Valgt. 

d. Valg af suppleanter for 1 år. Dennis Jensen blev valgt. 

e. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Kim Petersen modtager genvalg som revisor. Valgt. 

• Bestyrelsen fik mandat til at finde en suppleant. 

12. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 

 

 

Birgitte Goldenbech Neerdal 

Dirigent     Mogens bomgaard 

                                                                                                             Referent 
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Bilag til pkt. 10. 

Vedtagne ændringsforslag til vedtægtsforslaget: 

 

Nuværende §5 pkt. 10.3: 

3. Ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. Såfremt der er 3, vælges 2 i 

ulige år og 1 i lige år.   

Ændres til: 

3. Ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. Såfremt der er flere på valg, 

skal generalforsamlingen bestemme, om valget gælder for 1 eller 2 år under hensyn til, at der skabes 

balance i bestyrelsen, således at, ikke mere end halvdelen er på valg den følgende år. 

------------ 

Nuværende §7 Bestyrelsen, 1. afsnit. 

Det tilstræbes, at bestyrelsen består af fire – seks personer. Formand og kasserer vælges direkte på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig herefter selv med næstformand og sekretær m.fl.  

Ændres til: 

Det tilstræbes, at bestyrelsen består af fire – seks personer. Formand og kasserer vælges direkte på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen kan konstituere sig selv efter generalforsamlingen med 

næstformand og sekretær m.fl. 

--------- 

Nuværende § 11, 1. afsnit. 

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer er for 

beslutningen. Opnås der ikke den nødvendige tilslutning, skal forslaget sendes til urafstemning hos 

medlemmerne. Ved urafstemning kræves kun et simpelt flertal for godkendelse. 

Ændres til: 

Et forslag om opløsningen af foreningen skal fremsættes ved en Generalforsamling, enten en 

ordinær eller en ekstraordinær, og tydeligt fremgår af dagsordenen, som udsendes til medlemmerne. 

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er 

for beslutningen. Opnås der ikke den nødvendige tilslutning, skal forslaget derefter sendes til 

urafstemning hos medlemmerne. Ved urafstemning kræves kun et simpelt flertal for godkendelse. 
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