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Generalforsamling i Lichen Sclerosus Foreningen 
Generalforsamling blev afholdt den 10. april 2011 i Klaverstuen i cafeteriet på I.P. Schmidt Gården, der 
ligger centralt i Fredericia (ca. 10 min. gang fra Fredericia Hovedbanegård).  

Valg af dirigent/referent 

Jette Ankerstjerne blev valgt til dirigent for denne generalforsamling. Den ordinære generalforsamling var 
indkaldt med lovligt varsel, som er 3 uger før afholdelse. Invitation til generalforsamling har dirigenten 
modtaget på en mail den 16. marts 2011 og det er rettidigt.  

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Formanden Anette Holm fortalte om foreningens virke i år 2010 og frem til i dag. Foreningen blev etableret 
den 18. april 2010 ved et møde i Næstved, hvor Anette desværre ikke selv var til stede på grund af aske 
skyen, som forhindrede hjemrejse fra Grønland.  
 
Foreningen skulle have haft besøg af Nina Nøhr Christiansen, som desværre blev syg. Derfor trådte Knud 
Damsgaard til med kort varsel, og han fortalte om LS og svarede på mange spørgsmål. 
 
På det år, der er gået, er der kommet mange nye medlemmer - fra i efteråret 2010: 232 personer til i dag 
267 personer. 
 
Det er åbenlyst, at der er behov for et sted, hvor man kan finde ligesindede, kan hente oplysninger og 
information, samt ”snakke” med andre kvinder. Hjemmesidens debatforum bliver flittigt brugt til spørgsmål 
og til erfaringsudveksling.  
 
Januar 2011 havde vi et møde i Allerød, hvor vi havde besøg af Christina Damsted-Petersen fra sexologisk 
klinik på Rigshospitalet. Christina fortalte om, hvordan man holder liv i sexlivet og lysten på trods af denne 
sygdom. Her var spørgelysten også meget stor.  
 
Fremover vil foreningen fokusere på, hvordan vi kan fremstille foldere om LS og andre beslægtede 
sygdomme, som kan være tilgængelig på venterum hos de praktiserende læger.  
 
Foreningens ledelse vil søge at få midler til foreningens arbejde. Det kan være på forskellige måder bl.a. ved 
fondsmidler.  
 
Vi vil søge den sidste nye viden på området ved at følge med i den internationale debat samt ved at holde 
kontakt til Knud Damsgaard.  
 
Vi vil gerne have flere bestyrelsesmedlemmer til disse opgaver. Derfor ønsker vi at udvide bestyrelsens 
antal fra 3 til 5 medlemmer.  
 
Vi ønsker at beholde kontingent på kr. 200,00, men vi vil gøre et større arbejde for at få alle til at være 
betalende medlemmer.  
 
Bestyrelsesberetning blev godkendt med akklamation. 
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Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Der er ultimo 2010: 47 betalende medlemmer af foreningen. Der er indbetalt kr. 200 pr. medlem i alt kr. 
9.400. Sammen med et mindre overskud for et arrangement i efteråret 2009 og en donation af kr. 1.000 fra 
Knud Damsgaard, så var indtægten i alt kr. 10.855. 
 
Der har været holdt igen med omkostninger, som i alt beløber sig til kr. 1.064. Det har givet et overskud på 
kr. 9.791. 
 
Der er ønske om at få flere af de mange nye medlemmer til at betale kontingent.  
 
Regnskabet er underskrevet af: 
Anette Holm, formand  
Suzanne Larsen, kasserer 
 
Ania Westerdahl, revisor  
 
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 200 kr. årligt. Det blev enstemmigt vedtaget.  
 
Der var enighed om, at der skal være pligt til at betale kontingent til foreningen, når der er adgang til 
debatforum. Der kommer ubehagelige udenlandske indlæg, som skal slettes af webmasteren. Det kan vi 
undgå, hvis der kommer password på debatforum og der bliver etableret et intranet – kun for medlemmer.  
 
Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at der er registeret 267 medlemmer, men der er under 50 betalende 
medlemmer. Det blev pålagt bestyrelsen at tage dette op på kommende møder og få flyttet hjemmesiden 
til et andet sted, hvor den mulighed med intranet (lukket net) kan etableres. Debat forum skal så ligge på 
det lukkede netværk, hvor et password er nødvendigt for at få adgang til den del af hjemmesiden. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer  

De nuværende bestyrelsesmedlemmer var alle villige til genvalg.  
Anette Holm, lichensclerosus@ofir.dk 
Karina Rav-Petersen, karina@ljungdahl.dk 
Suzanne Larsen, mail@lichensclerosus.dk 
 
Bestyrelsen foreslog en udvidelse af bestående bestyrelse med 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: 
Jette Ankerstjerne, Kokkedal, jette@ankerstjerne.dk 
Tiki Iversen, Fredericia, tni_iversen@hotmail.com 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde. Anette ønskede ikke at genopstille som 
formand. 
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Valg af revisor  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ania Westerdahl. Ania blev genvalgt med akklamation. 

Eventuelle forslag 

Der er ikke indkommet forslag under dette punkt. 

Eventuelt  

Der var almindelige erfaringsudveksling og debat under dette punkt. 
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og det almindelige møde gik i gang.  
 
Referant: 
Jette Ankerstjerne 
Den: 26.04.2011 


