
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 

Landsforeningen Rett Syndrom  

Lørdag den 1. april 2017 kl. 16:00 

Kobæk Strand Konferencecenter 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent   

Jørgen valgt 
 

2. Formandens beretning 

Martin gennemgår de ting bestyrelsen har gjort i år. Blandt andet at vi gerne vil støtte Tobii 
netværksgrupper med op til 50kr per deltager, til forplejning 
Vi vil gerne arbejde mere med sjældne diagnoser.  
Formandens beretning er godkendt 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.  

Søren Hjarsø gennemgår regnskabet. 
2016 har vært et godt år. Tag endelig alle søskende med på familie weekenden, det er en 
økonomisk fordel.  
Regnskabet er godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent. 
Godkendt 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

3 bestyrelsesposter (Kirsten modtager genvalg)  
Valg af suppleanter 

1 suppleant  

Kirsten Kaasen og Jesper Christensen Lund genvalgt, begge for 2 år 
Tage Bay er valgt ind i bestyrelsen for 2 år 
Lasse Winter Thomsen er valgt som suppleant for 2 år 

 

6. Valg af revisorer  

Revisor intern Preben Sindt genvalgt 
Ekstern er Assent genvalgt 
 

7. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen) 

a. Forslag til vedtægtsændringer. 
§4 Stk. 1 Indkaldelse 

 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år mellem februar 
og april måned. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 7 ugers varsel ved skriftlig meddelelse 

til medlemmerne. 

(ÆNDRES TIL) 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år mellem februar 

og april måned. 



Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 7 ugers varsel ved offentliggørelse via 
foreningens hjemmeside eller ved udsendelse til foreningens medlemmer. 

 

Enstemmigt vedtaget 
 

§4, stk. 3. 
  

Nuværende tekst 
  
”Forslag, der ønskes behandlet i henhold til dagsordens punkt 8, skal være formanden i 

hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer 
være fremme senest 5 uger før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at udsende 

endelig dagsorden med indkomne forslag samt det reviderede regnskab til foreningens 
medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen.” 
  

Forslag til ny tekst 
  

”Forslag, der ønskes behandlet i henhold til dagsordens punkt 8, skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer 
være fremme senest 5 uger før generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen, at offentliggøre 

via foreningens hjemmeside eller udsende endelig dagsorden med indkomne forslag til 
foreningens medlemmer, senest 10 dage før generalforsamlingen.” 

 

Enstemmigt vedtaget 
 

8. Eventuelt 
 

Møde om nyt bosted for voksne ude i Hedehusene på tirsdag 19:30 ”Nærheden” lagt ud på 
Facebook for dem der bor i region hovedstaden.   
 
Vi mangler en ny redaktør/organiser til Rett Nyt, bestyrelsen er presset på dette område, 
Samuel Funk-Hansen meldte sig som hjælper med det kreative. Tages op igen til familie 
weekenden.  
 
Kirsten fortalte kort om TOBII siden på hjemmesiden. 


