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Referat 
 

GENERALFORSAMLING 2021  
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 14.45 – 17.30 

 
 

Handicaporganisationernes Hus 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Høje Taastrup 

 
 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 
2. Formandens beretning  

 
3. Revideret regnskab til godkendelse 

 
4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår 

 
5.  Foreningens fremtidige virke (oplæg ved medlem af forretningsudvalget Malene Madsen) 

 
6. Indkomne forslag 

 
7. Valg af landsformand for 1 år 

 
8. Valg af næstformand for 2 år 

 
9. Valg af 2. næstformand for 1 år 

 
10. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 
Sagsfremstilling: 
Til at lede generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, referent og 2 stemmetællere.  
Forretningsudvalget indstiller at: 
 

 Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer, vælges som dirigent 
 Karen Bangert vælges som referent 

 Jacob Borgholm og Jens Havskov Sørensen vælges som stemmetællere  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Generalforsamlingen vælger en dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
 
Beslutning: 

 Katrine Mandrup Tang blev valgt som dirigent. 

 Karen Bangert blev valgt som referent. 

 Jacob Borgholm og Jens Havskov Sørensen blev valgt som stemmetællere. 

 På grund af den ekstraordinære situation, som Danmark i forbindelse med COVID-19 
pandemien har stået i, er Generalforsamlingen 2021 blevet blev udskudt fra 3. weekend efter 
påske 2021 til den 12. juni 2021. 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i Nyrenyt 1. marts 2021 
og på hjemmesiden på samme tidspunkt. Dirigenten konstaterede yderligere, at alt materiale 
til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig (med 62 stemmeberettigede til stede og 7 fuldmagter). 

 
 

2. Formandens beretning 

 
Sagsfremstilling: 
Beretning om årets gang i Nyreforeningen fremgår af bilag 1. Landsformand Jan Rishave fremlægger 
Nyreforeningens årsberetning.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Generalforsamlingen godkender beretningen. 
 
Beslutning:  
Jan Rishave gennemgik de væsentligste begivenheder i Nyreforeningen i 2020, samt væsentlig 
forhold der har haft betydning for Nyreforeningen og foreningens medlemmer. 
 
Generalforsamlingen godkendte årsberetningen, uden yderligere bemærkninger. 
 
Bilag:  
Bilag 1. Nyreforeningens årsberetning 2020. 
https://nyre.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsberetning-2020.pdf 
 
 

https://nyre.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsberetning-2020.pdf
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3. Revideret regnskab til godkendelse 

 
Sagsfremstilling: 
Revideret regnskab for 2020 fremgår af bilag 2. Eventuelle spørgsmål til regnskabet for 2020 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 2020.  
 
Beslutning: 
Michael Buksti gennemgik regnskabet for 2020 samt gjorde status over Nyreforeningens økonomiske 
situation i 2021, baseret på foreningens budget. I den forbindelse gjorde Michael Buksti opmærksom 
på, at Nyreforeningen arbejder på at ansætte en regnskabs- og økonomimedarbejder, som 
erstatning for den nuværende eksterne regnskabsføring.  
 
Et medlem af foreningen havde inden Generalforsamlingen indsendt spørgsmål vedr. regnskabet. 
Spørgsmålene blev på Generalforsamlingen besvaret af direktør Michael Buksti. 
 

 Finansielle indtægter, hvad er de udtryk for? 
Svar: Finansielle indtægter er udbytte og kursreguleringer af de værdipapirer som 
Nyreforeningen ligger ind med. At indtægten svinger fra år til år, skyldes udviklingen på de 
finansielle markeder. 
 

 Hvad er periodeafgrænsningsposter? 
Svar: Posten dækker over udgifter som er periodiseret. Størstedelen vedrører forudbetalt 
husleje for 1. kvartal 2021, samt indsamlingsgebyr, hvor omkostningen er fordelt over tre år. 
 

 Hvad dækker posten ”Øremærkede midler fra Socialministeriet, tilbagebetalt ej anvendt” 
over? 
Svar: Det dækker over midler som Nyreforeningen har modtaget fra Socialstyrelsen til kursus 
og koloniophold, hvor beløbet er indtægtsført, men hvor hele beløbet ikke er blevet brugt, da 
bl.a. familiekurset blev aflyst. 
 

 Hvorfor er ”diverse personaleudgifter” steget fra 6.422 kr. i 2019 til 53.711 kr. i 2020? 
Svar: Stigningen skyldes at der i 2020 har været afholdt rekrutteringsomkostninger på 40.000 
kr. og der er en feriepenge difference som er blevet bogført.  

 
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2020, uden yderligere kommentarer.  
 
 
Bilag:  
Bilag 2. Nyreforeningens Årsregnskab 2020 
https://nyre.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsregnskab-2020.pdf 
 
 

mailto:mail@nyre.dk
https://nyre.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsregnskab-2020.pdf
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4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår 

 
Sagsfremstilling: 
Generalforsamlingen besluttede i 2016: at kontingentet med virkning fra 2018 indekseres med årlig 
justering og afrunding til nærmeste 5 kr. 
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller som besluttet på generalforsamlingen i 2016, dvs. at kontingentet for 
næste forhøjes med 5 kr.  
 
Spørgsmål: Der var spørgsmål til hvor mange børn/unge, herunder specifikt børn, som er 
medlemmer i Nyreforeningen, og om det ikke var mere fair at fastholden prisen på Børn/ung 
medlemsskabet. 
 
Kommentar: Det blev påpeget, at der er en stor procentuel difference på stigningen ved de 
forskellige medlemstyper, når alle medlemstyper stiger med 5 kr. i kontingent. Nuværende formand 
Jan Rishave henviste til, at beløbet er symbolsk. Dirigenten foreslog at det kan overvejes, om det på 
næste års Generalforsamling skal tages op, om børnekontingentet skal følge samme stigning. 
 
Beslutning: Generalforsamlingen godkendte den besluttede kontingentstigning på 5 kr. pr. 
medlemskab. Kontingentstigning er ens for alle medlemstyper, dvs. et almindeligt medlemskab stiger 
til 320 kr. Børn/ung-medlemskab stiger til 85 og medlemskab for samboende stiger til 290 kr. 
 
 

5. Foreningens fremtidige virke 

 
Sagsfremstilling: 
Medlem af forretningsudvalget Malene Madsen fremlægger sit bud på Nyreforeningens fremtidige 
virke.  
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller at Generalforsamlingen tager Malene Madsens oplæg til efterretning.  
 
Beslutning: Malene Madsen gennemgik forretningsudvalgets bud på foreningens fremtidige virke. I 
hendes præsentation kom hun bl.a. ind på frivillighed og anerkendelse, politik for transplanterede, 
dialysepatienter og pårørende, samarbejdsplan samt forskning og patientinddragelse.  
 
Malene Madsens oplæg blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og forsamlingen takkede 
for gennemgang af visioner om foreningens fremtidige virke. Blandt medlemmer af forsamlingen var 
der et ønske om et øget fokus på problemet mht. at komme i dialyse i Danmark. Det blev bemærket, 
at der allerede regionalt og på landsplan arbejdes hårdt på sagen omring gæstedialyse. 
Jf. Bilag:  
Fremtid i Nyreforeningen – generalforsamlingen 2021 https://nyre.dk/generalforsamling-arkiv/ 
 
 

6. Indkomne forslag 

https://nyre.dk/generalforsamling-arkiv/
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Sagsfremstilling: 
Forud for generalforsamlingen er der ikke kommet nogen forslag.  
 
Indstilling: 
Ingen indstilling 
 
Beslutning:  
Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet nogen forslag til generalforsamlingen, og gik 
derefter videre til næste punkt på dagsordenen.  
 
 

7. Valg af landsformand for 1 år 

 
Sagsfremstilling: 
Landsformanden skal som udgangspunkt vælges i lige år for en 2 årig periode, men da 
generalforsamling 2020 blev udskudt pga. COVID19, afholdes valg til landsformand derfor i 2021 for 
1 år. Nuværende landsformand Jan Rishave genopstiller ikke.  
 
På Hovedbestyrelsesmødet i januar 2021 var der enighed i Hovedbestyrelsen om at opstille Malene 
Madsen til posten som landsformand for Nyreforeningen.  

 
Indstilling: 
Det indstilles at Malene Madsen vælges som landsformand.  
 
Kommentarer fra forsamlingen: Flere fremmødte på Generalforsamlingen udtrykte deres 
utilfredshed med hensyn til den aftale om formandsskifte efter 1. år, som formand Jan Rishave og 
næstformand Malene Madsen havde lavet efter generalforsamlingen i 2019. Anken var, at det ifølge 
vedtægterne ikke er muligt indbyrdes at aftale formandsskifte i løbet af en valgperiode. Det blev 
pointeret, at posten som formand skal bestrides, indtil foreningen medlemmer kan samles til en ny 
generalforsamling. Malene Madsen og Jan Rishave tog forsamlingens kritik til efterretning.  
Det skal bemærkes, at der ikke blev gennemført et formandsskifte i strid mod vedtægterne.  
 
Beslutning: Malene blev valgt som ny landsformand for 1 år. 
 
 

8. Valg af næstformand for 2 år  

 
Sagsfremstilling: 
Næstformanden vælges i ulige år for en toårig periode. Malene Madsen genopstiller ikke til posten 
som næstformand, da hun opstiller til posten som landsformand. 
 
På Hovedbestyrelsesmødet i januar 2021 var der enighed i Hovedbestyrelsen om at opstille Michael 
Rosenkvist til posten som næstformand i Nyreforeningen.  
 
Indstilling: 
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Det indstilles at Michael Rosenkvist vælges som næstformand.  
 
Beslutning: Michael Rosenkvist er valgt som næstformand for 2 år 
 

8. Valg af 2. næstformand for 1 år  

 
Sagsfremstilling: 
Nyreforeningens 2. næstformand vælges i lige år for en toårig periode, men da generalforsamling 
2020 blev udskudt pga. COVID19, afholdes valg til posten som 2. næstformand for 1 år. Fungerende 
2. næstformand Henrik Nytofte Rasmussen opstiller til posten som 2. næstformand.  
 
På Hovedbestyrelsesmødet i januar 2021 var der enighed i Hovedbestyrelsen om at opstille Henrik 
Rasmussen til posten som 2. næstformand i Nyreforeningen.  
 
Indstilling: 
Det indstilles at Henrik Rasmussen vælges som 2. næstformand.  
 
Beslutning: Henrik Rasmussen er valgt som 2. næstformand for 1 år.  
 
 

9. Eventuelt  

 
Sagsfremstilling: 
Generalforsamlingens deltagere har mulighed for under eventuelt at diskutere relevante sager, som 
ikke umiddelbart fremgår af ovenstående agenda. 
 
 
Malene Madsen takkede for mange gode år med Jan Rishave som formand for Nyreforeningen og 
udnævnte Jan Rishave som æresmedlem i Nyreforeningen. Medlem af Hovedbestyrelsen Søren Riis 
holdt en kort tale til ære for Jan og som tak for hans mange år som landsformand for 
Nyreforeningen.  
 
Malene takkede for en god generalforsamling og for god ro og orden. Ligeledes takkede Malene 
Madsen dirigenten Katrine Mandrup Tang for at have stået for hele to velstyrede 
generalforsamlinger. 
 

 

 

16.6.2021 

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

Dato  Dirigent Katrine Mandrup Tang 


