
 

Referat af ordinær generalforsamling i Landsforeningen Rett Syndrom  

Afholdt lørdag d. 12. juni 2020kl. 16.00 på Hotel Svendborg – Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.  

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: Susanne Byrialsen 

 

1. Valg af dirigent 

a. Jørgen er valgt 

b. Generalforsamling er lovligt indvarslet 

2. Bestyrelsens beretning 

a. Der har været afholdt 2 online bestyrelsesmøder det sidste år. De arrangementer, der har 

skulle været afholdt, er blevet aflyst grundet covid 19. Aktivitetsniveauet har derfor også i 

bestyrelsen, været skruet ned. 

b. Rett Nyt: Det kan være svært at få indhold til Rett Nyt.  

Ide: Et blad med fokus på Familieweekenden 

c. Der er blevet brugt tid på foreningsadministrator og på bogføring. Medlemsportalen kører 

meget lettere også ifht tilmeldinger, betaling og general data. 

d. Der er ikke blevet lavet meget på hjemmesiden, men der er dog lagt flere gode links ind, til 

relevante hjemmesider. 

e. Sjældne diagnoser: De har også været udfordret grundet covid 19 og har afholdt online 

møder. 

f. LEV: De har omorganiseret sig – der er flere grupper. Minus på deres aktiviteter. 

g. Medlemmer: 17 nye medlemmer i 2022. Stigning fra 248 til 258 



 

h. Aktiviteter 2020: Der blev afholdt forældredag i Svendborg, med rimeligt fremmøde, ifht 

covid 19. Der er ikke afholdt familie-kursusweekend i 2020 og verdenskonferencen i 

Australien er udskudt til 2022. The Brain Prize blev udskudt sidste år og afholdes nu i 

efteråret 2021. 

i. 2021 Arrangementer: 

Forældreweekend Svendborg – samt generalforsamling. 

Familieweekend Odder i september  

Tobii Netværksmøder i Vejle og Roskilde. Disse afholdes i foreningsregi. Bliver afholdt i 

mødelokaler med billetbestilling. Thomas fra ASK kommer. 

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Louise, formand, fremlægger regnskabet for 2020 

b. Regnskabet er enstemmigt vedtaget. 

4. Fastsættelse af kontingent 

a. Bestyrelsen foreslår at bibeholde nuværende niveau  

b. Forslaget er enstemmigt vedtaget 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 bestyrelsesposter – 2 årig 

i. Louise, Pia og June genopstiller 

b. Valg af suppleant -2 årig 

i. Lasse genopstiller  

c. Alle er enstemmigt valgt 

6. Valg af revisorer 

a. Beierholm revision er antaget som ekstern revisor 

b. Enstemmigt genvalgt 

7. Behandling af indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag 

8. Eventuelt 

a. Forslag til udvikling af bestyrelsen videre arbejde af medlemmers interesser 

i. Vi taler om evt at afholde ferieuge. Af mulige steder bliver nævnt: Slettestrand, 

Musholm, Hovden, Dronningens Ferieby 



 

ii. Vi taler om eventuelt at afholde forskellige arrangementer: Evt weekend/dag kun 

for ”de nye medlemmer” 

iii. Vi taler om at definerer bestyrelsens arbejde. Eventuelt at ansætte sekretær til at 

klare det administrative. Eventuelt en konsulent til at søge de forskellige fonde.  

iv. Skriv til os rett@rett.dk  

      

      

      

      


