Referat fra PAH Patientforeningens Generalforsamling afholdt d. 22 april 2018 i Kolding.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning om foreningens liv i det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Valg af revisor.
Fastlæggelse af medlemskontingent.
Behandling af fremsatte forslag til dagsorden.
Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent
Helene Chjeffer Boje blev valgt til dirigent og Bente Rasmussen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt i henhold til vedtægterne.
Ad 2) Formandens beretning om foreningens liv i det forløbne år
●

Medlemmer
Vi har p.t. 70 medlemmer, heraf 43 patienter og 27 pårørende. Vi vokser i snit med et
medlem pr. måned.
4 medlemmer har meldt sig ud. 9 medlemmer svarer ikke på opkrævning og
betragtes derfor som udmeldt.

●

Afholdte aktiviteter
Vi har deltaget i Actelions Academy for læger og sygeplejersker på Skejby og på
Rigshospitalet. Der er stadig læger og sygeplejersker, der ikke ved vi eksisterer og
hvad vi laver. Derfor er det vigtigt at deltage, for at så mange som muligt får
kendskab og kan henvise til vores forening.
Bestyrelsen bruger tid og kræfter på at planlægge foreningens Sommerseminar. Vi
mener, at det er den vigtigste medlemsaktivitet vi har, og vi opfordrer derfor alle til at
komme med input til næste års indhold.
Igen i år har vi deltaget i indlæg i Jyllandsposten om Sjældne Sygdomme. Indlægget
fulgte med Jyllandsposten d. 28 februar. Det er muligt at se vores side på vores
hjemmesiden.
Formålet med at deltage er som altid, at udbrede kendskabet til PAH og til vores
forening.
Vi er stolte af, at vi nu også har fået en folder, der indeholder patienthistorier.

World Day 2018 var, som i 2017, tænkt som et nordisk arrangement. Det blev det
desværre heller ikke i år.
Foreningen vil markere WPHD 2018 på Facebook og på vores hjemmeside d. 5 maj.
●

Ansøgning om penge
Vi bruger altid meget tid på at ansøge om penge til foreningen, og det har heldigvis
også givet resultat. Vores sponsorer findes på hjemmesiden.
Vi vil altid gerne have input til ansøgningsmuligheder.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Bjarne fremlagde det reviderede regnskab. Revisoren har godkendt regnskabet uden
bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Årsregnskabet findes på hjemmesiden,
under samme fane som dette referat.
Ad 4) Forelæggelse af budget
Bjarne fremlagde budgettet for 2018 . Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet findes på hjemmesiden, under samme fane som dette referat.
Ad 5) Valg af Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
De bestående bestyrelsesmedlemmer opstillede til genvalg. Alle blev genvalgt.
Der var ingen suppleanter, der ønskede at opstille.
Ad 6) Valg af revisor
Bo Toftgård blev genvalgt.
Ad 7) Fastlæggelse af medlemskontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag til medlemskontingent på kr. 175,00 fra 2019.
Generalforsamlingen stemte for en forhøjelse til kr. 200,00.
Forhøjelsen til de 200,00 kr. fra 2019 blev vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 8) Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen
Der var ikke fremsendt nogen forslag.
Ad 9) Eventuelt
Intet under eventuelt.

Helene opfordrede forsamlingen til at indgå i bestyrelsesarbejdet. Hun bemærkede også, at
det ikke er nødvendigt at bo på Sjælland eller at være fysisk tilstede under møderne. Ditte er
f.eks. altid med via FaceTime.
Helene takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Tak for et godt år i foreningen
På bestyrelsens vegne
Hørsholm d. 22 april 2018
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