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Referat fra generalforsamling i Lichen Sclerosus Foreningen 

Generalforsamling blev afholdt på medlemsmøde lørdag d. 24. marts 2012 kl. 10.00 – 16.00 i Ringsted 

Sportscenter, Tvær alle 8, 4100 Ringsted. 

1. Valg af dirigent/referent  
Jette Ankerstjerne blev valgt til dirigent og referent for denne generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter blev ordet givet til formanden.  

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Formanden Karina Rav aflagde beretning for perioden 2011-12. 

 
Bestyrelsen 
Ved sidste generalforsamling udvidede vi bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer, så den nu består af Anette, Tiki, 

Jette, Suz og undertegnede.  
 
Møder 
Det sidste år har budt på et par gode møder. Det første blev afholdt efter generalforsamlingen d. 10/4 2011 i 
Fredericia. Cand.psych. Nina Nøhr Christiansen fra GLIMT holdt et foredrag, der behandlede områder som 
selvværd, kønsbevidsthed og smertehåndtering.  
I alt deltog 25 medlemmer.  

 
Næste møde blev afholdt i Allerød, d.9/10 2011, hvor vi havde besøg af Gry Paltorp, der underviser i 
Mindfulness.  

Der deltog 28 medlemmer. 
 
Begge disse møder gav os hver især værktøjer til at arbejde med og muligheden for at bearbejde det stadie, 
hvor vi hver især befinder os i. Der blev udtrykt stor tilfredshed med begge møder.  
 

Vi arbejder fortsat på, at afholde 2-3 møde pr. år.  
 
Synlighed/medlemmer 
Bestyrelsen arbejder til stadighed på, at gøre foreningen mere synlig. Vi prøver at skabe kontakt til behandlere 
i hele landet. Et af de arbejder, som vi har brugt tid på, er at få lavet en ”flyer” til praktiserende 
læger/gynækologer. Dog har udmeldingen fra flere været, at de IKKE ønsker at fylde deres venteværelse op 
med diverse brochurer. Trist.  
 
Hjemmesiden har også kostet meget arbejde (Suz). Der arbejdes på, at der skal være en åben og en lukket del. 
Arbejdet er meget tidskrævende, da vi ikke har økonomiske muligheder for at købe f.eks. Dynamic web eller 
lignende software. Disse er dyre i anskaffelse, og koster et månedligt/årsgebyr, der alene overstiger 
kontingentets indbetalinger.  
 
Ønsket er stadigvæk, at alle kan besøge hjemmesiden.  Derved får man al den information om LS, som man 
ønsker sig. Ønsker man at deltage i debatforum, så skal man være betalende medlem.  
 
24.03.2012 
Karina Rav  
Beretningen blev godkendt med applaus.  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Foreningens kasserer Suzanne Larsen aflagde herefter regnskab for forsamlingen. 
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Indtægter 
Indtægt på 23.525 kr. dækker både indtægt for 2011, kontingent betalt for 2012, en mindre forudbetaling for 
2013 (dobbeltindbetaling) og en enkelt donation på 250 kr. Der var indbetalt til betaling for frokost 1.275 kr.  

 

Udgifter 

Omkostning til foredragsholder mv. holdes nede, så vidt det er muligt. Bestyrelsen modtager refusion af 

transportudgifter. Ud af en total omkostning på kr. 14.909 kr. udgør transportudgiften 4.056 kr. Beløbet 

dækker over flere tidligere perioder, hvor bilag er først afleveret i 2011. Der er i det aflagte regnskab betalt for 

en dobbelt udgift vedrørende to hjemmesider. Det bliver ændret fremover. Der er gang i et nye projekt, som 

alle data skal spules over i. 

 

Resultat 

Overskud på 8.615 kr. giver 18.406 kr. på bankkontoen.  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 

kr. årligt)  
Kontingent på 200 kr. blev vedtaget. Debatforum bliver alene for betalende medlemmer. Der er ikke særligt 
kontingent for passive medlemmer. Alle skal betale det samme. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ingen, da nuværende er valgt for en 2-årig 
periode i 2010)  
Karina Rav, Anette Holm og Jette Ankerstjerne ikke på valg 
Suzanne Larsen valgte at være på valg og blev genvalgt 
Tiki Iversen har valgt at udtræde af bestyrelsen 
Gitte Trolle er nyvalgt 
 
Ændring er foretaget, idet alle ikke må være på valg samtidig.  
Nu er der: 

 3 på valg ved kommende generalforsamling  

 2 på valg om to år 
 

6. Valg af revisor  
Revisor Ania Westerdahl er villig til genvalg og blev valgt af generalforsamlingen. Ania var ikke selv tilstede på 
generalforsamlingen. 

7. Eventuelle forslag 
 Der var ingen forslag fra medlemmerne 

8. Eventuelt  
Under punktet Fastsættelse af kontingent blev der forespurgt om der var mulighed for udveksling af e-mail 

adresser. Bestyrelsen svarede, at det er der ikke mulighed for. Der er klare regler i registerloven om private 

registre, som tilsiger, foreningen ikke må oplyse eller udlevere sådanne mailadresselister.  

 

Det er altså kun muligt, hvis to personer bliver enige om at udveksle mailadresser. Eventuelt kan kassereren 

sende mail til en person og informere om, at en anden person ønsker en direkte kontakt. Derved er der 

gensidig givet tilladelse til udveksling.  

 

Referent 

Jette Ankerstjerne  

Den 9. april 2012 


