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Referat af ordinær generalforsamling 2014 

 

 

 

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 

 

Pia: Det nye format er måske forkert, det er nemt at komme til at smide bladet ud sammen med 

reklamerne. 

 

Hanne: Jeg kunne bedre lide det gamle blad, og jeg mangler info om bestyrelsen, som der var i 

det gamle blad 

 

Kæthe: Det er noget, vi arbejder på i bestyrelsen. 

 

Birgitte: Jeg vil bare lige sige, at man kan melde sig som donor inde på E-Journal 

 

Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt budget forslag 

 

Ved revisor Henning Rasmussen BDO Odense 
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Revisoren gennemgik regnskabet, som viser et underskud på 45.467 kr. 

 

Formanden kommenterede, at for fremtiden vil foreningens vedtægter kun være tilgængelige på 

foreningens hjemmeside. 

 

Derefter gennemgik revisoren budgettet, som også kommer ud med et underskud på 30.000 kr. 

Det skyldes blandt andet, at der er sat penge af til ny hjemmeside. 

 

Derefter blev regnskab og budget sendt til debat. 

 

Annette: Kan vi ikke spare porto ved at sende Levernyt ud elektronisk? 

 

Lone McColaugh: Det har vi snakket om før, og det er bestyrelsens holdning, at bladet skal ud. 

Vi skal også huske, at det er frivilligt arbejde, vi laver. Så det vil være ekstra arbejde for 

bestyrelsen, hvis bladet også skal ud elektronisk. 

 

Hanne: Jeg synes, at telefonudgifterne er meget store. 

 

Lone McColaugh: Det skyldes, at der under den post, bliver udbetalt ”telefonpenge” til 

bestyrelsen. Det er 2.300 kr. til hvert bestyrelsesmedlem, og disse penge er skattefrie. 

 

Inger: Er der virkelig behov for, at Foreningen bruger 20.000 kr. på en ny hjemmeside. 

 

Lone McColaugh: Vi kigger på flere tilbud, og der er ikke besluttet noget endnu. 

 

Hanne: Hvis man sammenligner os med Hjerte og Nyreforeningen, så er det tydeligt, at vores 

hjemmeside ikke er ret god. 

 

Kæthe: Vi sparer selvfølgelig der, hvor vi kan. Jeg vil også i år opfordre alle til at komme med 

gode idéer til fonde og firmaer, som vi kan søge om tilskud og støtte. 

 

Per: Der er rigtigt mange, der ikke ved noget om leversygdomme, derfor er det vigtigt, at vi har 

en god og informativ hjemmeside. 

 

Lone McColaugh: Det er vigtigt for os, at vi har penge stående som sikkerhed.  

For vi ved ikke, hvor meget vi vil få fra Tips og Lotto midlerne i fremtiden. 

 

Derefter blev regnskab og budget godkendt. 

 

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

 

Skattevæsenet godkendte i november 2013 Leverforeningen til at modtage fradragsberettigede 

gaver.  Til gengæld skulle Leverforeningen foretage nogle præciseringer/tilføjelser i vedtægterne 

ved førstkommende generalforsamling. Derfor fremsætter bestyrelsen følgende forslag til 

vedtægtsændringer, idet det bemærkes, at der alene er tale om præciseringer og ikke faktuelle 

ændringer. Tilføjelser i §§ er skrevet med rødt. § 1. Landsforeningens hjemsted er Odense 

Kommune (formandens bopæls- kommune). § 11 Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

enten ved, at de ikke genvælges på Generalforsamlingen eller ved, at de anmoder bestyrelsen 

om udtrædelse på ethvert andet tidspunkt. §12 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

Landsforeningens forpligtelser. Landsforeningen hæfter for foreningens forpligtelse med  

foreningens formue. §15. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. §19. 

I tilfælde af opløsning af Leverforeningen skal likvidationsprovenuet eller overskuddet ved 

opløsning overdrages til „Oplysning om Organdonation“ hjemmehørende i København, 

Vanløse. Jf. vedtægter skal forslag indsendes skriftligt til LF senest 4 uger før 

generalforsamlingen. 

 

Nuria gennemgik derefter ændringsforslagene, punkt for punkt. 

 

Hvorefter ændringerne blev godkendt uden kommentarer. 

 

5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent næste år.  

 

6. Drøftelse af Landsforeningens fremtidige virke. 

 

Britt: Kunne man ikke få budskabet om, hvor mange der har brug for en ny lever ud i bl.a. 

Ugebladene. 

 

Lone McColaugh: Der er skrevet en del historier gennem årene. Foreningen har en skrapbog, 

hvor mange af artiklerne er gemt. 

 

Britt: Der er desværre rigtigt mange fordomme omkring leversyge. 

 

Lone McColaugh: Ja, selv visse læger har dem. 

 

Britt: Jeg har en forbindelse inde ved Aller, så vi kan måske få dem til at skrive noget i nogle af 

deres blade og magasiner. 

 

Lone McColaugh: En rigtig god idé. 

 

Pia: Man skal også have fat i sygehusene, så de kan aflive nogle af fordommene. 

 

Lone McColaugh: Enig, vi prøvede en gang at få en kendt leverlæge til at skive lidt for os, uden 

held. 

 

Kæthe: Vi kunne prøve at snakke med Center for Organdonation, om de vil lægge et godt ord 

ind for os leverpatienter. 

 

Lone McColaugh: Jeg kan prøve at snakke med Helle Haubro, som er leder af Center for 

Organdonation. 

 

Per: Nogle hospitaler har fin info om Leverforeningen og leversyge. Og så er der andre, hvor der 

slet ikke er nogen form for information. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Henrik: Jeg er aldrig stødt på spørgsmål om alkohol i de 11 år, der er gået siden jeg blev 

transplanteret. 

 

Annette: Det er jeg heller ikke. 

 

Birgitte: Jeg vil gerne lægge blade på Horsens  Sygehus. 

 

Hans: Jeg var en af de første, der blev transplanteret, og det foregik i Göteborg. Der oplevede 

jeg, at lægerne snakkede hen over hovedet på mig, i stedet for til mig. 

 

Merete: Det er rigtigt fint, at vi kommer ud på sygehusene. Men vi skal også ud og vise os andre 

steder, Facebook osv. 

 

Lone McColaugh: Vi gør hvad vi kan. Man det kan selvfølgelig altid blive bedre. 

 

Lizzie: De kørte en ”Ren kampagne” sidst jeg var indlagt. Men hvad gavner det, når der er 

møgbeskidt mange andre steder på sygehuset. De offentlige toiletter, fælles arealer og andre 

steder. 

 

7. Valg af landsformand 

 

Lone McColaugh blev genvalgt 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kæthe Jørgensen og Anna Lise 

Thomsen. Begge modtager genvalg Valg af 2 suppleanter. På valg er Per Knudsen 

og Hanne Trøstrup. Begge modtager genvalg 

 

Alle blev genvalgt. 

 

9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor. 

 

Bestyrelsen foreslår BDO Odense, som derefter blev genvalgt. 

 

Mødet hævet. 

 

 

 

 

 

 

Referent Morten            

 

 

 

       

 

 

 


