
 

 

 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
i Hjerneskadeforeningen Viborg 

 
Viborg den 20-12-2021 

 
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25/1 2021 kl. 19:00 I De Frivilliges Hus på 
den Gl. Brandstation, Ll. Sct. Hansgade 7-9, Viborg 
AFLYST – UDSAT TIL DEN 1. MARTS SAMME TID OG STED 
 
 
DAGSORDEN  
 

 1  Formanden byder velkommen. 
Formand Bente Petersen byder velkommen. 
Formanden er glad for at se så mange, og at de fremmødte havde lyst til at deltage i 
maden. 

 
 2  Valg af dirigent. 

Heike Cordt blev forslået og valgt. Generalforsamling indkaldt efter de rette vilkår. 
 

 3  Formandens beretning til godkendelse. 
Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte. Den er vedlagt referatet.  
 

 
 4  Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

Regnskabet er vedlagt referatet. 
Formanden kommer med en bemærkning ang. Lions Club tilskud. Hvad giver de til og hvad 
giver de ikke til. 
Bussen har 7000 kr til en længere tur som kan flyttes over år efter år.  
Hvad er et projekt? – det er der man kan få at vide hvor mange penge der er tilbage til 
ture/oplevelser. Der skal altid være en egenbetaling på ture/oplevelser, hvis der ikke er det 
kan man ikke få tilskud fra tilskuds ydere. 

 
 5  Behandling af indkommende forslag. Der var ikke kommet forslag 

 
 6  Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der var ikke kommet 

forslag 
 

 7  Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år. 
 

Der er planlagt en tur til København. Der er planlagt mange kulturelle oplevelser.  
Den er fastlagt til den. 18-20 maj 2022. Tilmelding senest 1. april 2022 og betalingsfristen 
er tilsvarende d .1 april 2022.  
 
En fremmødt er bekymret for at turen til København er for meget for medlemmerne. Han 
forslår mindre ture i Jylland (som Sæby turen), da det måske ikke vil være så belastende.  
Formanden prøver er forklare bevægegrundlaget for turen. Og at der vil være muligheder 
for pauser for dem der skulle have brug for det. Og er at det selvfølgelig ikke er nødvendigt 
for alle at deltage i alle planlagte oplevelser på turen. 
Nethe syntes det er konstruktiv kritik. Og der skal måske en mere udførlig beskrivelse i 
invitationen. 
Formanden fortæller at hun også syntes det er god konstruktiv kritik. Men at det også er 
vigtigt at de kommer med disse ting tidligere, så man kan tage overvejelserne op inden 
turen er fastlagt. 
Og at der har været forespørgelsesdebat om en Københavner tur. Og at man jo skal 



 

 

forsøge at efterkomme så mange ønsker som muligt. 
 
Vil der være stemning for sammen spisning?- der foreslåes en gang i kvartalet. 
Facebook-kan opslag formidles ud til medlemmerne på andre måde? Det er ikke alle der 
har eller kan benytte Facebook. 
Hvordan får vi fat i de medlemmer der ikke er aktive i aktiviteterne?  
Kan man sende en sms med info?  
En fælles mail adresse skal oprettes.  
Formanden beretter at hun flere gange har været på privat hjemmebesøg hos flere 
medlemmer i det forgangne år, og på den måde er hun i tæt kontakt med medlemmerne. 
Heike spørger: Kunne man i nyhedsbrevet skrive at der er mulighed for hjemmebesøg til en 
snak med en fra foreningen?  

 
 8  Fremlæggelse af budget til godkendelse. 

Budgettet blev godkendt. Buget er vedlagt referatet. 
 

 9  Valg 
 9.1              Ikke på valg Formand Bente Petersen       
 
 9.2  Ikke på valg Anette Pedersen      

  Sanne Mengler     
 

På valg  Tage Laursen  modtager ikke genvalg 
Dorthe Kristensen modtager genvalg (genvalgt) 
Nethe Vestergaard modtager genvalg (genvalgt)  
Dennis Jokumsen blev valgt ind. 

 
 9.3  Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode. 

Sven Skovfoged 1. Sup 
Heike Cordt 2. Sup 

                                                                                                                                                                                                              
 10  Eventuelt  

Pårørende gruppe, annoncere evt. i ugeavisen. 
Formanden holder foredrag om foreningen, men det har været svært de sidste år pga. 
corona. 
Kan man evt. gå sammen om pårørende gruppe med andre foreninger? 
 
Dirigent og referent takkes med vingave af formanden, for deres insats. 
Tage takkes for sit store arbejde i foreningen med en gavekurv og klapsalve. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 19.50. Der bydes på boller og kaffe samt hygge efter 
generalforsamlingen.  
Mette Thomsen ref. 

 
Forslag til behandling under pkt. 5 skal være lokalforeningsformanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Der kan stemmes ved fuldmagt. 
 
*)Lokalforeningens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab. 
 
Foreningen er vært ved et måltid mad inden Generalforsamling kl. 18:00, dette kræver 
tilmelding til 1961amp@gmail.com senest den 21/1-2022.  
 
Foreningens vedtægter kan læses på: 
https://hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/organisation/vedtaegter 


