
Referat af ordinær generalforsamling i Landsforeningen Rett Syndrom 
 
Afholdt lørdag den 17-03-2018 kl. 16, på Bautahøj Hotel & Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 
Kulhuse 3630 Jægerspris, i forbindelse med forældreweekend samme sted. 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

3 Bestyrelsesposter, 2-årig 
1 Bestyrelsespost, 1-årig 
Valg af suppleanter 
1 Suppleant, 2-årig 

6. Valg af revisorer 
7. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag til vedtægtsændringer 
 
 
Referent: Carsten Larsen 
 

1) Jørgen Askholm valgt som dirigent 
 

2) Formand Louise Lund fortæller om årets forløb i bestyrelsen og foreningen generelt, 
se desuden Bestyrelsens beretning 2017 , i programmet for weekenden eller på 
www.rett.dk 
Kirsten Kaasen fortæller om sit og Jesper Lunds arbejde som best. repræsentanter i  
Sjældne diagnoser. 
Preben Sindt fortæller om sit arbejde i forretningsudvalget i Sjældne diagnoser, som 
repræsentant for Rett foreningen 
Jørgen Askholm fortæller om sit arbejde i LEV, som repræsentant for Rett foreningen 
 

3) Kasserer Marlene Borregaard fremlægger foreningens regnskab for 2017. 
Regnskabet er enstemmigt vedtaget 

 
4) Bestyrelsen foreslår at bibeholde det nuværende kontingent niveau, for alle 

medlemstyper, Enstemmigt vedtaget 
 

5) Louise Lund gennemgår hvilke typiske opgaver der løses i bestyrelsen. 
Der lyder samtidig en stor opfordring til at byde ind med hjælp til enkeltopgaver, som 
kan aflaste bestyrelsen. Det kan f.eks. være fondsansøgninger, sponsorgaver, 
indlæg til Rett Nyt m.m. ring eller send en email. 
 
Valg til bestyrelsen: 
Kandidater til 2 årig bestyrelsespost 



Marlene Borregaard (genopstiller) 
Susanne Byrialsen 
Heidi Sejr 
Alle enstemmigt valgt 
 
Kandidater til 1 årig bestyrelsespost 
Karen Bøtkjær 
Enstemmigt valgt 
 
Kandidater til 2 årig suppleant: 
Peter Dorow Hansen (genopstiller) 
Enstemmigt valgt 
 

6) Bestyrelsen foreslår genvalg af vores nuværende revisor Asset 
Enstemmigt vedtaget 

 
7) Louise Lund fortæller om bestyrelsens begrundelser for de foreslåede 

vedtægtsændringer 
a) Vores vedtægter omtaler konsekvent “Rett piger”, men vi har jo også drenge med Rett 
Syndrom, så vi foreslår at ændre til “personer med Rett Syndrom” 
b) Da vi sidste år ændrede metoden til indkaldelse til generalforsamling glemte vi at få 
rettet tilsvarende i indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
c) Vi ønsker at ændrer det gratis bladmedlemskab til et gratis blad abonnement, for at 
præciserer at dette ikke er et reelt medlemskab med stemmeret og andre 
medlemsfordele. 
 
Der er spørgsmål fra salen 

- Er det juridisk i orden at indkalde på hjemmeside ? 
Marlene Borregaard svarer at det undersøgte vi sidste år, og det er helt lovligt 

- Kommentar til $3, stk. 1 - Støttekontingent og bladabonnement er ikke 
medlemstyper og bør derfor ikke stå under medlemstyper. 
Bestyrelsen erklærer sig enige, men det er for sent at ændrer ordlyden nu, da det 
ikke er meldt rettidigt ud. Det må komme med i en senere revision af vedtægterne 

 
De foreslåede vedtægtsændringer vedtages enstemmigt 

 
8) Eventuelt: 
- Preben Sindt nævner at han tænker at rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsen ville 

være bedre, hvis generalforsamlingen blev holdt på familieweekenden. 
Lidt snak om dette:  

- Generalforsamlingen blev flyttet til foråret af hensyn til at godkendelse af 
regnskab skal ske på dette tidspunkt 

- Der er ikke den store forskel på antal familer repræsentereret på 
familieweekend (i aug) og antal familier på forældre weekenden ( i foråret) 

- Den store hurdle er at få engageret nogle af de medlemmer som sjældent 
deltager i foreningens arrangementer 



- Man kunne måske på familieweekenden forsøge at rekruttere personer til 
enkeltopgaver, ved at bestyrelsen foreligger nogen konkrete opgaver de 
gerne vil have hjælp til. 

 
- Der spørges om hvilke typer sponsorgaver der ønskes til f.eks Rett løb 

- Marlene har en skrivelse som kan udleveres til sponsorer 
Den ligges på facebook, eller kan fås hos Marlene - marlene@rett.dk 

 
- Preben Sindt informere lidt om at Rett Fonden har midler til rådighed som kan 

ansøges om til brug til foreningen.  
Ideen om selv at bygge sommerhus er skrinlagt. 
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