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Referat | Generalforsamling 2018 
Lørdag 10. marts 2018 | Kl. 15.00 - 16.30 | Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV 

 
Fremmødte 
• Henrik Christensen Bestyrelsesformand 

• Ulrik Tage-Jensen Bestyrelsesnæstformand  

• Dorte Mathiasen Kasserer & Bestyrelsesmedlem 

• Bettina Bruun-Jensen  Bestyrelsesmedlem 

• Lasse Heidelbach  Bestyrelsesmedlem 

• Karen Heidelbach  Projektleder - Sekretariatet  

 

Referent 

Karen Heidelbach 
 

 

Dagsorden 
1. Velkommen 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år 

4. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Afholdes første gang i 2019) 

o Der afholdes valg til bestyrelsen hvert 2. år, men da foreningen er nystiftet, 

afholdes første valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2019. 

6.  Valg af revisor 

7. Godkendelse af kontingent 

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

9. Eventuelt 
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1. Velkommen 
Lasse Heidelbach byder velkommen  

 

 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
Karen Heidelbach (sekretariatet) vælges til dirigent, referent, og stemmetæller 

 

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2017  

Lasse gennemgår årsberetningen og fortæller om årets aktiviteter mål og resultater. Der 

fremsættes ønske om at udskifte billedet på forsiden af årsrapporten og der kommer forslag til 

rettelser af et par overskrifter samt input til bagsiden på årsberetningen, som sekretariatet søger 

for bliver tilrettet.  

 

Herefter uploades den godkendte årsrapport til Organdonation - ja tak’s hjemmeside 

 

 

4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 

Bestyrelsesformand Henrik Christensen redegør for ledelsesberetning og gennemgår regnskabet. 

Der var ingen indvendinger til regnskabet og årsrapporten blev godkendt i henhold til vedtægterne 

og underskrevet af bestyrelsen. 

 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Der blev ikke afhold valg i år. Der afholdes valg til bestyrelsen hvert 2. år, men da foreningen er 

nystiftet, afholdes første valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2019. 

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Stats autoriserede revisor, Jens Nørgaard ved Redmark, Aalborg blev genvalgt som revisor. 
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7. Godkendelse af kontingent 
Kontingentet på alm. medlemskab forbliver på 250 kr. Derudover blev det vedtaget, at vi udvider 

med flere medlemskaber. Udover det alm. medlemskab skal der oprettes: 

• Familiemedlemskab som skal koste 390 kr. 

• Ungdomsmedlemskab, som skal koste 100 kr.  

▪ Aldersgrænse: 25 år 

  

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
Sekretariatet (Lasse Heidelbach) havde fremsat en række forslag om tilføjelse eller ændringer af 

vedtægterne, som var varslet og fremsat sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen på 

foreningens hjemmeside, og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.  

 

• Generelt – Organisation(en) rettes til Patientforening(en) eller Forening(en) 

 

• §1 Beskrivelse – Ændring i teksten da det er væsentligt at nævne, at vi er en 

patientforening, som arbejder for at forbedre vilkårene for de danskere som rammes at 

organsvigt. 

 

• §2 Formål – Udvidelse af den indledende tekst i formålsparagraffen, så vi får patienterne 

nævnt. 

 

• §3 Værdier, stk. 3 – Ændring i teksten, da det er vigtigt at udvide patientgruppen fra “på 

venteliste til et nyt organ” til patienter “som er ramt af organsvigt”. 

 

• §4 Medlemmer, stk. 6 – Beskrivelsen af indmeldelse for medlemmer er revideret, så 

forholdene omkring indmeldelse er korrekt beskrevet. 

 

• §6 Generalforsamlingen, stk. 5 – Nyt punkt på dagsordenen “Valg af revisor”, da 

Generalforsamlingen skal godkende foreningens revisor. 

 

• §6 Generalforsamlingen, stk. 9 – Ny paragraf, som beskriver dirigentens rolle på 

Generalforsamlingen. 

 

Alle fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt.  

 

Ved gennemgang af vedtægterne blev det desuden vedtaget enstemmigt, at slette §2 punkt, pkt. 6 

under foreningens formålsparagraf, som lød: ”at sætte fokus på praksis og kapacitet på de danske 

hospitaler, som skal blive bedre til at sikre flere organer hos hjernedøde patienter.” 

  

Eventuelt 
Der var igen der havde noget til dette punkt. 


