
LS Foreningen 

Referat fra generalforsamling 7. november 2015 
 
Bestyrelse bestod af: 
Henrik, Laila, Lotte, Karina og Suz 

Der var tilmeldt 64 deltagere til generalforsamlingen. Der er p.t. 274 medlemmer af foreningen.  

Ad 1: Valg at dirigent 
Generalforsamlingen valgte Jann til dirigent.  

Ad 2: Valg af referent 
Generalforsamlingen valgte Jette til referent. 

Ad 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Karina fortalte om de møder, der har været i det år, der er gået.  
 
Den 1. november 2014 blev mødet afholdt hos Aqua Waterbeds i Ry.  
Lokalerne blev stillet til rådighed gratis for foreningen. Det siger vi tak for.  
 
Kirsten Hervert, læge gav indlæg om psyke, sex og samliv.  
 
Lone Brunsø, Aqua Waterbeds fortalte om den gode nattesøvn og vandsengens gode egenskaber. Vi fik alle 
adgang til at prøve disse herlige ”sovemaskiner”. Tak for gæstfriheden. 
 
Knud Damsgaard, overlæge og vores sædvanlige gode støtte, fortalte om LS og gav svar på alle de stillede 
spørgsmål. Vi ser igen vigtigheden af Knuds deltagelse på vores halvårlige møder. Der er altid en masse 
spørgsmål, som Knud har en mening om og svarer på. 
 
Den 18. april 2015 blev mødet afholdt i Roskilde.  
Det har været den største succes indtil nu. Der var mere end 100 deltagere og det blev et superspændende 
møde. Denne gang var der mange, der havde sin partner med til mødet. Det kan vi takke Gitte og Christian 
for. Deltagere med partnere giver ofte en befriende samtale rundt om bordet. Det gjaldt også denne gang. 
 
Maria Felding, autoriseret klinisk diætist. Indlægget var baseret på viden ud fra en videnskabelig betragt-
ning qua hendes akademiske uddannelse som cand. Scient i klinisk ernæring. Vi fik mange gode input fra 
Maria, og fik mange ideer med hjem omkring den daglige kost.  
 
Christina Damsted, læge ph.d. var en rigtig god indlægsholder – både for gamle som nye LS medlemmer. 
Det kom mange gode råd til, hvordan man kan have sexliv også med denne sygdom. 
 
Henrik Ljungberg, Easy Laser forklarede, hvordan laserbehandling virker og gav forklaring omkring styrker, 
som man benytter i kirurgien til at skære med og de meget svagere styrker i den behandling, som vi kan 
betjene os af.  
 
Knud Damsgaard, overlæge gav som sædvanlig et godt indlæg. Denne gang handlede det som stamcelle-
forskning og ikke mindst om alle de mange spørgsmål, der kom fra salen. Der er sjældent sat tid nok af til 
spørgsmål og svar.  
 
  



LS Foreningen 

 
Hjemmeside: 
Den anvendes meget blandt medlemmer, og formanden er tilfreds med, at det er et lukket forum.  
 
Fremtidigt arbejde: 
Karina overlader dette arbejde til den nye bestyrelse. Karina var på valg og har valgt ikke at genopstille.  
 
Karina takkede af med nogle kommentarer: 
Det har været spændende at have været med fra starten af LS foreningen. Da Karina fik sin diagnose, var 
der ikke meget hjælp at hente. Der var ikke meget information hos lægen. Derfor begyndte Karina at søge 
på internettet. Der fik hun kontakt med Annette, Ditte og en pige til. Det navn er glemt i dag. De mødtes 
første gang på Sebastopol, en restaurant på Sct. Hans Torv. Der var meget hurtigt kontakt mellem pigerne. 
Efter flere møder blev LS foreningen etableret og den har været velfungerende lige siden. Karina ønsker, at 
alle der har fået diagnosen LS kan få hjælp gennem denne forening. Det er hendes håb, at nogen vil fort-
sætte arbejdet med foreningen. 

Ad 4: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Suz gennemgik regnskabet for forsamlingen. Af særlige kommentarer til regnskabet gjorde Suz opmærksom 
på, at gebyr på 190 kr. fra banken var trukket tilbage. Vi skal ikke betale gebyr. Der er bogført en kreditnota 
for en computer, som vi leverede retur på 3.346 kr. Anskaffelsen viste sig at være et fejlkøb.  
 
Under udgifter er omkostninger for hjemmeside med EDB assistance og IT-udstyr på: 11.467,94 kr.  
Dette beløb skal fratrækkes den nævnte kreditnota på:    - 3.346,00 kr.  
Det giver en omkostning på:        8.121,94 kr.     
Det er en omkostning, som bestyrelsen finder rimelig. 
 
Den største omkostning er:     26.467,94 kr.  
Vi har i mange tilfælde været heldig og få adgang til gratis disposition over lokaler. 
Pengene har fortrinsvis været brugt til foredragsholdere.  
 

Likviditeten er på:     52.696,46 kr.  

Det fordeler sig på:  38.225,56 kr. fra tidligere år. 
Overskud på regnskabet ultimo 2014 er: 14.470,10 kr.  
Egenkapital ultimo er:  52.696,46 kr. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Ad 5: Eventuelle forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Karina genopstiller ikke på grund af jobmæssige årsager.  
 
Resten af bestyrelsen er ikke på valg. Valgt til bestyrelsen blev Lone (fra Jylland). Under konstitueringen 
bliver opgaverne fordelt. Der konstitueres formand, næstformand og kasserer. 
 

Ad 7: Valg af revisor 
Ania var villig til at modtage genvalg som revisor. Generalforsamlingen godkendte Ania som revisor. 
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Ad 8: Fastsættelse af kontingent 
Suz gjorde opmærksom på, at der er behov for penge til ny software og betaling til en It-konsulent (Kristi-
an), som vedligeholder foreningens DanDomain hjemmeside på områder, som Suz ikke har uddannelse til. 
Der bliver foretaget en del ændringer og vedligeholdelse i 2015. Der er tilstrækkeligt penge på foreningens 
konto til denne vedligeholdelse.  
 
Kontingent blev derfor besluttet som uændret på 200 kr. pr. medlem. Betaling af kontingent vedrører den 
person, der bærer sygdommen. Pårørende og familie kan deltage på møderne indenfor denne ramme. Det-
te gælder også for børn.  
 
Det blev vedtaget, at foreningen fortsætter med at afvikle to møder om året.  
 

Ad 9: Eventuelt 
Her er noteret nogle af de kommentarer, der blev fremsat under dette punkt.  
 
Suz takkede Karina på bestyrelsens vegne for hendes indsats som formand for LS Foreningen. 
 
Hjemmesiden er svær at finde rundt i. Suz kommenterede, at der er planer om, at lave en vejledning - spe-
cielt omkring debatforum. Det tager for lang tid at modtage svar på et stillet spørgsmål. Der blev fremsat 
forslag til, at vi modtager en mail, når der kommer indlæg og svar på indlæg. Det vil betyde, at det er lette-
re at følge med.  
 
Facebook om LS er en løsning, som LS foreningen ikke er involveret i. Det er to andre kvinder og forsamlin-
gen anbefalede, at bestyrelsen igen vil forsøge at få et samarbejde op at stå.  
 
Der blev fremsat forslag til, at der blev sat billeder ind på hjemmesiden med de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer. Svaret fra Suz var, at man ville tage det op på næste bestyrelsesmøde, da de enkelte bestyrelses-
medlemmer må beslutte, om de vil have billeder af sig på hjemmesiden. 
 
Suz anbefalede, at bestyrelsen til næste generalforsamling udarbejder forslag til vedtægtsændring.  
Den valgte model med dato for generalforsamling den 1. lørdag i november giver problemer. En blødere 
tekst er ønskeligt, f.eks. inden udgangen af et bestemt kvartal eller tilsvarende formulering. Det fandt gene-
ralforsamlingen relevant.  
 
Suz takkede Jann på bestyrelsens vegne for styring af generalforsamlingen.  
 
Referent: Jette 
Kokkedal, den 8. november 2015 
 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
Formand:   Suzanne Larsen 
Næstformand:  Henrik Guldbrandt 
Kasserer:   Lotte Bjerre 
Bestyrelsesmedlem:  Laila Knudsen 
Bestyrelsesmedlem:  Lone Gasberg  


