Referat af
GENERALFORSAMLING
i Pårørende i Danmark
lørdag d. 28. februar kl. 13.30
i Menighedshuset ved Ølby Kirke
Ølby Center 79-81, 4600 Køge
Formanden Marie Lenstrup bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Kirsten Devantier blev valgt som dirigent, og hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
Annie Stahel blev valgt som referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Marie Lenstrup fremlagde beretning for den forgangne periode på 9 måneder fra den seneste og stiftende
generalforsamling, som foregik den 31.maj 2014.
Resultater i kort oversigtsform:
 Foreningens stiftelse, herunder CVR-nummer, hjemmeside mv.
 Medieomtale, bl.a. flere store avisartikler i danske dagblade og indlæg i fagligt relevante tidskrifter.
 Samarbejde, bl.a. kontakt og koordinering med patientforeninger og kommuner i Danmark samt
internationalt samarbejde, herunder med Eurocarers, som er en paraplyorganisation for
pårørendeforeninger i Europa.
 Møder, konferencer og undervisning, bl.a. undervisning af sygeplejestuderende ved Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital mv.
 Samarbejde med medlem af borgerrepræsentationen, Michael Gatten (V), som har promoveret et
forslag om at udarbejde en pårørendeuddannelse i Københavns Kommune, hvilket skal ske i
samarbejde med Pårørende i Danmark.
 Fundraisingaktiviteter og projektansøgninger.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren Hanne Rossé Jensen fremlagde regnskabet for året 2014 (31.maj 2014 – 31.december 2014).
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens handlingsplan og evt. fremlæggelse af budgetforslag for
den kommende periode
Marie Lenstrup fremlagde den handlingsplan, der blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling i 2014
og som gælder for både 2014 og 2015. Derfor er der tale om en opdatering af den eksisterende
handlingsplan. Den indeholder blandt andet:
 En rundspørge blandt medlemmerne om deres ønsker til tilbud fra foreningen.
 Der vil blive arbejdet videre med relationen til de udenlandske pårørendeorganisationer; herunder
planlægges et besøg ved Eurocarer’s konference og årsmøde i Göteborg til september 2015.
 Der arbejdes med at udvikle et foredrag, som foreningen kan rejse rundt i landet med og
gennemføre, bl.a. i plejesektoren.



Desuden er der en handlingsplan for den politiske indsats, herunder arbejdet med at blive officiel
høringspartner og deltagelsen i Folkemødet på Bornholm i juni 2015.
Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2016 forbliver på 150 kr. (personligt medlemskab) og at
bestyrelsen tildeles mandat til at tilbyde gratis medlemskab. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
7. Indkomne forslag
Der var et forslag om at udvide formålsparagraffen for foreningen; forslaget drejede sig om en ændring til
følgende tekst i formålsparagraffen i vedtægternes §2 stk. 1, sidste pind: ”at arbejde for optimale forhold
for pårørendes eget liv og helbred under og efter pårørendeforholdet, herunder at forebygge sygdom
blandt pårørende”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. I ulige årstal: valg af evt. supplerende bestyrelsesmedlemmer for ét år.
Thomas Nielsen valgtes som supplerende bestyrelsesmedlem.
9. Valg af op til tre suppleanter for ét år
Cathrine Lenstrup valgtes som suppleant og hun er således 1. suppleant.
10. Valg af revisor for ét år
Peter W.Ø. Larsen genvalgtes som revisor for et år.
11. Eventuelt.
Intet til eventuelt.
For referatet: Annie Stahel

