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Referat fra Leverforeningens ordinære generalforsamling 27. februar 2016 på Kryb i ly
Kro Fredericia

1. Valg af dirigent og referent

Formanden pegede på Poul Egon Jørgensen som dirigent og Morten Frederiksen som referent.
Begge takkede for valget.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. foreningens
vedtægter.
Hvorefter han gav ordet til formanden

2. Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse

Ved Landsformand Lone McColaugh:

Efter beretning kom følgende kommentarer:

Inger: Kan man ændre farven i Levernyt, så det bliver mere i sort og hvid.
Jeg synes, at det kan være svært at læse
Per: Vi kigger på det

Kaj: Hvor mange medlemmer er der i et familiemedlemsskab? 
Lone McColaugh: 2

Pernille: Hvor mange medlemmer er der i Leverforeningen
Lone McColaugh: Ca. 330 

Anne Lise Thøgersen. Jeg vil bare rose jer for det store arbejde, I laver.

Derefter blev beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt budgetforslag

Ved revisor Henning Rasmussen BDO Odense



Revisoren gennemgik regnskabet, som viser et overskud på godt 48.000 kr.
Og det er jo flot, når der var budgetteret med et underskud på 9.000 kr.

Der var ingen kommentarer til regnskabet

Budgettet for 2016 blev derefter gennemgået.
Det viser et resultat på – 94.000 kr.
Det skyldes at vi i år bl.a. har 25 års jubilæum og at der er et arrangement på Odense
Universitets Hospital for leversyge børn her i foråret.

Derefter blev regnskab og budget godkendt.

4. Fremlæggelse og drøftelse, evt. vedtagelse af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag:
Ved Nuria Ebbesen

Leverforeningen, vil meget gerne være medlem af Danske Handicap Organisationer.
Men det kræver, at vi er mindst 500 medlemmer i foreningen.

Derfor foreslår Leverforeningens bestyrelse, at man i resten af 2016 kan blive ”B” medlem af
foreningen.
Et B medlemskab, giver medlemmet ret til at deltage i foreningens arrangementer.
Man vil som B medlem ikke modtage Levernyt.

Vi foreslår, at et sådant medlemskab skal koste 50 kr. for enkeltpersoner og 100 kr. for
familiemedlemskab.

Ønsker man at fortsætte sit medlemskab af foreningen i 2017, så bliver man automatisk
opgraderet til almindeligt medlemskab, og kontingent betales efter gældende regler.

Britt: En rigtig god idé

Pernille: Det synes jeg også

Kaj: Skal det kun dreje sig om 2016? Hvad med at kalde det passive medlemmer i stedet for. 
Var det en idé?

Hanne H: Hvad nu hvis vi kommer under 500 medlemmer igen, ryger vi så ud.?
Nuria Ebbesen: Nej det har vi undersøgt. Det gør vi ikke.

Birgit: Hvad med at kalde det støttemedlemmer i stedet for. 

Pernille: Man kunne så evt. tilkøbe Levernyt

Jakob: Det er måske nemmere at få 50 kr. årlig i fast støtte fra støttemedlemmerne i stedet for et
en gangs beløb.



Karina: Er det kun for familier?
Nuria Ebbesen: Nej det er for alle

Kæthe Jørgensen: Vi har faktisk haft støttemedlemmer før.

Der var derefter bred enighed om at kalde det for Støttemedlemmer, som så skal betale 50 kr.
årligt.

Der skal opslag på Facebook, på Hjemmesiden og i Levernyt.
Hanne H laver en ”tæller” på hjemmesiden, så vi alle kan se, hvor mange medlemmer vi får.

5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent næste år 

6. Drøftelse af Landsforeningens fremtidige virke.

Lone McColaugh:

I bestyrelsens beretning fik vi ikke nævnt, at Per deltog i Folkemødet på Bornholm sidste år.
Lige nu snakker vi i bestyrelsen, om vi skal deltage i år.
Britt melder derefter ud, at hun vil deltage i år.

Sidst i maj bliver der afholdt et arrangement på Odense Universitets Hospital for de lidt større
leversyge børn.
Vi har modtaget 30.000 kr. fra Lions til formålet.

Der bliver arbejdet på at få en af de ”store” leverlæger fra Rigshospitalet til at komme til vores
efterårsmøde.

Her den 8. marts er Leverforeningen inviteret til Stockholm for at deltage i et netværksmøde om
sygdommen PBC (Primær biliær cirrose).
Det er det Biofarmaceutiske selskab Intercept, der inviterer.
Ud over repræsentanter fra bestyrelsen deltager der også 2 medlemmer af Leverforeningen, som
begge har sygdommen PBC.

7. Valg af landsformand

Udgår 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anna Lise Thomsen og Kæthe
Jørgensen. 
Anna Lise Thomsen modtager genvalg, hvorimod Kæthe Jørgensen ikke modtager
genvalg.



Valg af 2 suppleanter. På valg er Per Knudsen og Hanne Trøstrup. Per Knudsen
modtager genvalg.

I stedet for Kæthe Jørgensen foreslår bestyrelsen Hanne Trøstrup. Hun blev valgt. Anna Lise
Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Britt Poulsen. Der var ikke andre kandidater foreslået,
hvorfor Britt Poulsen blev valgt.
Per Knudsen blev genvalgt som suppleanter til Leverforeningens bestyrelse.

Alle takkede pænt for valget.

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslår BDO Odense, som derefter blev genvalgt.

Efter generalforsamlingens sidste punkt tog formanden ordet og takkede Kæthe Jørgensen for
det store arbejde, som hun igennem mange år har lagt i Leverforeningens bestyrelse. 
Poul Egon Jørgensen blev også takket for sit arbejde, især med Leverforeningens hjemmeside.

Mødet hævet.

Referent Morten           

      


