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Referat af 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2019 KL. 19.00 

 

1.  Valg af dirigent.  

Lars Jacobsen blev valgt til dirigent. Han fastslog, at alle formalia var i orden som 

grundlag for generalforsamlingen. 

2.  Valg af referent og 2 stemmetællere.  

 Lise Buhr blev valgt som referent. Birthe Jacobsen og Thyge Buhr blev stemmetælle-

re. 

3.  Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksom-

hed. 

Kristian Buhr forelagde lokalbestyrelsens årsberetning, som efter en god 
debat blev enstemmigt godkendt. 

 
Formanden takkede først Lykkelisa for veludført bestyrelsesarbejde og 

ønskede hende god vind i det vigtige arbejde i Landsbestyrelsen. 
Han takkede også den øvrige bestyrelse. Herunder den utrættelige suppleant 

Susanne, der straks trådte ind, da der blev en post ledig. Endvidere sendte 
han en stor tak for godt samarbejde til Birthe Jacobsen vores stabile 

regnskabsansvarlige. 

Til slut takkede han varmt alle de frivillige, vi råder over for al den kostbare 
tid de lægger hos foreningen. Det svarer i alt til 3.8 årsværk! 

 
Alle vore kerneområder fungerer godt: Mindfulness, grupperne, 

telefonrådgivningen og bisidder funktionen. 
 

Temaaftenerne har det desværre været nødvendigt at undlade at holde 
grundet vores skrantende økonomi. Vi håber, der igen bliver mulighed for at 

synliggøre psykiatrien via temaaftener og dermed være med til at 
afstigmatisere psykisk sygdom ude i befolkningen. 

 
Vi når langt ud via annoncer for vore tiltag i ugeaviserne, men det er langt 

billigere - og måske bredere - at komme ud via Facebook. Vi har lige nu 892, 
der liker os, og som somme tider breder vore budskaber endnu længere ud, 

end vi selv kan komme ved egen hjælp. 
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Vi modtager et stigende antal invitationer fra kommunen og regionen til at 

deltage i arrangementer. Et sikkert tegn på, at vi er blevet mere synlige med 
tiden. 

 
Vi har på opfordring bredt vore pjecer ud på Retspsykiatrisk Afdeling og i den 

psykiatriske reception på Skejby. Desuden er vi blevet opfordret til at aflevere 
vores materiale på Familiecenteret og Børnecenteret i Vejlby. Vi er også i 

dialog med Børn og Ungemagistraten om et digitalt overblik, der skaffer os 

ind på det digitale landkort, så vi er nemme(re) at finde for lærere, 
pædagoger og forældre. 

 
Synliggørelse: 

Vi var i TV2 omkring Sindets Dag, og Kristian var i P4 Østjylland i den 
forløbne uge om temaet hvordan de dobbelt diagnosticerede falder mellem to 

stole, når kommune og region skubber dem frem og tilbage mellem hinanden. 
 

Vi drøftede hjemmesidens nuværende udseende. Landsforeningen har lagt en 
ny skabelon ind, som vi skal tænke os ind i. 

En fordel ved den nye opsætning af hjemmesiden er, at den har et bånd i 
højre side, hvor FaceBook nyheder ligger. Det giver en øget aktualitet. 

 
Nina overtager hvervet fra Jørgen, som har passet den i mange år. Tak til 

Jørgen for dit arbejde og til Nina, som nu står med opgaven foran sig. 

 
Som sagt blev beretningen enstemmigt godkendt.  

4.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Birthe Jacobsen og godkendt.  

5.  Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår. 

Budgetforslaget blev fremlagt af Kristian. 
Økonomien har det ikke så godt idet Magistraten for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse har tildelt os langt færre midler, end vi er vant til. 
Magistraten for Sundhed og Omsorgs bevilling på 30 000 kr. kører på 3. år.  

Det er en god hjælp for os. 
Trygfondens midler er øremærkede til Seniorprojektet og Børne/unge 

projektet, så de midler kan kun anvendes inden for det regi. 

KÆMPESTOR TAK TIL TRYGFONDEN. 
  

Budgetforslaget blev godkendt.  
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6.  Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag til drøftelse. 

7. Valg ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsesvalg: 
Lise Buhr og Nina Lilholt blev valgt for to år 

Katrine Tilma blev valgt for et år 
 

Suppleanter blev: Lissie Fuhlendorff og Susanne Meibom, som på skift 
deltager i bestyrelsesmøderne. 

Endvidere valgtes Claus Andersen og Jørgen Skovbo som suppleanter. 
 

Lise og Nina blev valgt for to års som delegerede til repræsentantskabet. 
Katrine blev valgt for et år. 

Suppleanterne er ligeledes valgt som suppleanter til Repræsentantskabet. 
 
Inge Roesen blev genvalgt som kritisk revisor 

8.  Eventuelt.  

Kristian efterlyser pårørende til ”svingdørspatienter”, som kan deltage i 
regionalt møde enten den 28.3 eller den 5.4. 

Vi tager invitationen med til Regionsmødet den 2.3. med henblik på at finde 
en repræsentant der. 

 
Referent 

Lise Buhr 

 


