Referat ordinær generalforsamling i 22q11 Danmark
LØRDAG d. 10. september 2017
KL. 17.30– 18.00
1. Valg af dirigent
Jesper Poulsen blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden
2016 er året hvor foreningen er begyndt at eksekvere på den nye strategi.
Vi har fået delt året ind i fire med forskellige aktiviteter med det mål at have en aktivitet i hvert kvartal.
Målet i år har været følgende:

Kvartal4 – Okt-dec 2016

Kvartal1 – Jan-Mar 2017

Socialt arrangement

Fagoplæg

Kaffe møde ude i regionerne.

Gå hjem møde i Århus, på Skejby sygehus.
Omkring 40 deltagere og rigtig god stemning.

Kvartal2 – Apr-Jun 2017

Kvartal4 – Okt-dec 2016

“22q at the Zoo” arrangement

22q11 Weekend

Dato: 21/5

Dato: 9-10/9

Vi mødes i Giveskud zoo samt København Zoo.

Der er blevet udnævnt regionale ambassadører. Ideen er at lave mere regionale aktiviteter. Dette skal sikre
at vi når ud til så mange medlemmer som muligt.
Der er defineret 3 regioner:
 Syd Danmark: Helle Bull
 Midt og Nord Jylland: Rikke O Krone
 Sjælland: Anne Poulsen
Bestyrelsen har haft et ønske om at kunne kommunikere bedre med medlemmerne samt få en bedre
platform til at dele viden, erfaring og aktiviteter. Derfor er arbejdet startet på at oprette en ny hjemmeside.
Der arbejdes på at have hjemmesiden etableret inden udgangen af 2017.
22q11 EU er blevet etableret og vi har støtte dette arbejde aktivt. Første aktivitet for foreningen er en
international konference i oktober 2017. 22q11 Danmark vil være repræsenteret på konferencen.

1

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og godkendt uden bemærkninger.
4. Fremlæggelse af budget 2017
Budgettet blev fremlagt af kasseren og godkendt uden bemærkninger.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på:
Voksne Kr. 120,Børn Kr. 35,Dette blev godkendt uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
 Rikke Nielsen
 Anette Norling
 Simone Andersen
 Mette Zahl (suppleant)
Så bestyrelsen nu består af:
 Trine Haulrik
 Jesper Poulsen
 Lars Tofte-Hansen
 Rikke Nielsen
 Anette Norling
 Vivian Balle
 Simone Andersen
 Sarah Demerbes (suppleant)
 Mette Zahl (suppleant)
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at melde sig hvis de følte de have energi til lidt foreningsarbejde
– ingen meldte sig.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Bestyrelsens indstilling blev valgt uden bemærkninger. Reviser er RSM plus P/S statsautoriserede

revisorer, Munkehatten 1B, DK-5220 Odense SØ.
NOTE: Revisor er blevet solgt og har ændret navn til Beierholm.
8. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt
Intet til eventuelt.
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