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Referat 

 
GENERALFORSAMLING 2020  

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 14.00 – 14.30 
 
 

Handicaporganisationernes Hus 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Høje Taastrup 

 
 
 
 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent og referent  

 
2. Revideret regnskab 2019 til godkendelse 

 
3. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent og referent  

 
Sagsfremstilling: 
Til at lede generalforsamlingen skal der vælges en dirigent og en referent.  
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller at: 
 

 Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer, vælges som dirigent 

 Karen Bangert, Nyreforeningens sekretariat, vælges som referent 
 
Beslutning: 
Katrine Mandrup Tang blev valgt som dirigent, Karen Bangert blev valgt som referent. 
 
På grund af den ekstraordinære situation, som Danmark i forbindelse med COVID-19 pandemien har 
stået i, er Generalforsamlingen 2020 blevet blev udskudt fra 3. weekend efter påske i 2020 til den 12. 
juni 2021 – dette skyldes en force major situation. Dirigenten, der til daglig er direktør i Danske 
Handicaporganisationer, konstaterede at situationen omkring afholdelse af generalforsamling er den 
samme i mange andre patientorganisationer, som også har udskudt deres 2020 generalforsamling til 
2021. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i Nyrenyt og på hjemmesiden. 
Dirigenten konstaterede yderligere, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Dirigenten 
henstillede til forsamlingen, at eventuelle emner der ønskede rejst under eventuelt udelukkende 
vedrørte 2020.  
 
 

2. Revideret regnskab 2019 til godkendelse 

 
Sagsfremstilling: 
Da Generalforsamlingen i 2020 blev udskudt til 2021 pga. COVID19, og det derfor ikke var muligt i 
2020 at få Generalforsamlingens godkendelse af regnskab 2019, ønskes det reviderede regnskab for 
2019 formelt godkendt nu. 
 
Eventuelle spørgsmål til regnskabet for 2019 er velkomne, men for at sikre den bedste besvarelsen 
af spørgsmål bedes disse sendt til mail@nyre.dk senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller, at Generalforsamlingen godkender årsregnskabet for 2019.  
 
Beslutning: 
Inden generalforsamlingen havde direktør Michael Buksti skriftligt modtaget en række spørgsmål til 
regnskabet. På generalforsamlingen gennemgik Michael Buksti svarene på disse spørgsmål.  
Spørgsmål til regnskab 2019: 

 Hvad er årsagen til stigningen i udgiften til edb-udgifter – 2018: 18.865 kr. og 2019: 52.354 
kr. 
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Svar: Stigningen skyldes en blanding af indkøb af nye pc’er, samt softwareudgifter samt 
hosting af foreningens hjemmeside.  

 

 Hvad er årsagen til at udgiften til forsikringer er steget fra 30.601 kr. i 2019 til 78.615 kr. i 
2019? 

Svar: Et par forsikringer der tidligere har ligget under andre aktiviteter er flyttet ind i en 
samlet aftale. Derudover er en forsikring, som vedrører 2018, først betalt i 2019, hvilket 
medfører en ekstra lav forsikring i 2018 og en ekstra høj forsikring i 2019.  
 

 Hvad dækker begrebet ”porteføljeadministration” over? 
Svar: Dette begreb dækker over udgifter til at håndtere foreningens beholdning af 
værdipapirer.  
 

 I 2018 er der under ”bevægelse Skallerup Klit” bogført et relativt stort beløb, hvad skyldes 
det” 
Svar: Den forholdsvis store udgift i 2018 skyldes vedligeholdelse af Skallerup Klit, herunder 
opførelse af en ny træterasse. 

 
Herefter godkendte generalforsamlingen årsregnskabet for 2019 uden yderligere spørgsmål og 
bemærkninger. 
 
Bilag:  
Bilag 1. Nyreforeningens Årsregnskab 2019. 
https://nyre.dk/wp-content/uploads/2021/02/23850_Aarsrapport_2019_Nyreforeningen.pdf 
 
 

3. Eventuelt  

 
Sagsfremstilling: 
Generalforsamlingens deltagere har mulighed for under eventuelt at diskutere relevante sager for 
2020, som ikke umiddelbart fremgår af ovenstående agenda. 
 
Indstilling: 
Ingen indstilling 
 
Spørgsmål fra forsamlingen: Et medlem stillede spørgsmål om, hvornår der skulle være valg til 
formandsposten i Nyreforeningen. Dirigenten henviste til, at valg af formand og næstformænd sker 
på Generalforsamlingen 2021 punkt 7, 8 og 9. 
 
 

 

 

16.6.2021 

---------------  ----------------------------------------------------- 

Dato  Dirigent Katrine Mandrup Tang 
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