
 

Referat af ordinær generalforsamling i Landsforeningen Rett Syndrom 

Afholdt lørdag d. 6. april 2019 kl. 16.00 på Munkebjerg Hotel - Munkebjergvej - 7100 Vejle i forbindelse 

med forældreweekenden samme sted 

Dagsorden 

1: Valg af dirigent 

2: Bestyrelsens beretning 

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4: Fastsættelse af kontingent 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6: Valg af suppleanter 

7: Valg af revisor 

8: Behandling af indkomne forslag 

9: Eventuelt 

 

Referent: Heidi Sejr 

 

1. Valg af dirigent 

a. Jørgen er valgt 

b. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

2. Bestyrelsens beretning 

a. Louise fremlægger hvad der er sket i løbet af året 

i. 3 bestyrelsesmøder 

ii. 3 møder med Rett centret 

iii. ReHa Messe i Bella Centret 

iv. Jubilæumskonference i Odense 

v. Familieweekend i Odder jubilæums år 

vi. Besøg af RSE i København 

b. Hjemmeside 

i. Bestyrelsen vil blandet arbejde videre med at få linket på hjemmesiden til de rette 

instanser med overblik over støtte, råd og vejlednings muligheder hos Sjældne 

diagnoser, LEV, dukh, socialstyrelsen osv.  

c. Ny persondataforordning har været en stor post, deraf nyt administrativt system 

d. Sjældne Diagnoser - Jesper og Kristen er repræsentanter, SD arbejder med bisidder 

ordning, navigator og helpline 

e. LEV - Jørgen sidder med i hovedbestyrelsen, fortæller at de i LEV arbejder for en ordentlig 

handicappolitik for hele landet, og at der arbejdes for en fornyelse af strukturen i LEV’s 
organisation som vi vil komme til at høre mere om på et senere tidspunkt.  

f. Spørgsmål fra salen: Bekymring om hvad der sker på hancicapområdet, hvis regionerne 

nedlægges som der er lagt op til politisk. Da amterne blev nedlagt, oplevede mange en 



 

forringelse på handicapområdet da det overgik til kommunerne. Jesper og Jørgen fortæller 

at det er en vigtig diskussion lige pt. hvis regionerne bliver nedlagt, og at LEV og SD gør en 

stor indsats i denne diskussion politisk.  

g. Fremtidige arrangementer 2019 

i. Forældreweekend Munkebjerg 

ii. Familieweekend Odder  

iii. 6. Europæiske Rett Konference i Finland 

iv. Tema/kursusdag i samarbejde med Rett Centret 

h. 26 nye medlemmer i 2018 - medlemstallet er steget med 10%  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Søren, revisor fra Asset, fremlægger regnskabet for 2018 

b. Regnskabet er enstemmigt vedtaget 

4. Fastsættelse af kontingent 

a. Bestyrelsen foreslår at bibeholde samme kontingent som 2018 

b. Forslaget er enstemmigt vedtaget 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 bestyrelsesposter 2-årig 

i. Karen, Louise og Tage er på valg 

ii. Karen, Louise genopstiller til bestyrelsen 

iii. Tage vælger at træde ud 

iv. Winnie Nordberg mor til Anika stiller op  

v. Alle er enstemmigt valgt til bestyrelsen 

b. 1 bestyrelsespost 1-årig 

i. Marlene har valgt at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager 

ii. Martin Ryberg far til Tobias er enstemmigt valgt til bestyrelsen  

6. Valg af suppleanter 

a. 1 suppleant 2-årig 

i. Lasse er på valg og genopstiller som suppleant 

ii. Lasse er enstemmigt valgt som suppleant 

iii. Pia Jacobsen er enstemmigt valgt som interesseperson i bestyrelsen   

7. Valg af revisorer 

a. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Asset som revisor 

b. Asset enstemmigt valgt 

8. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsen foreslår ændring af §3 stk 1.  

i. Fra: Foreningen er åben for følgende medlemskaber 

ii. Til: Foreningen er åben for følgende medlemskaber, kontingent og abonnement 

b. Ændringen er godkendt 

9. Eventuelt 

a. Intet nyt  

10. Mødet er hævet 


